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Ba kan’danBa kan’dan

Birle mi  Milletler (BM) verilerine 
göre, 1950’de 732 milyon olan  dünya 
kentli nüfusu, 50 yıl sonra, 2000’de 2.8 
milyar, 2006’da ise 3.2 milyar olmu tur.
Kentlerde ya ayan nüfus, toplam dünya 
nüfusunun % 49’unu olu turmaktadır.
Yine BM verilerine göre, yakın gele-
cekte, dünya nüfusunun yarıdan fazlası
kentlerde ya ıyor olacaktır. Kentle me,
Avrupa ve Kuzey Amerika’da yava lar-
ken; Asya, Afrika ve Latin Amerika’da 
hızla artmaktadır. 2010 yılında, kentlerde ya ayan nüfusun %75’i, dü-
ük ve orta gelirli ülkelerde ya ıyor olacaktır.

Geli mekte olan ülkelerde kentsel nüfusun hızla artmasının ne-
deni, do al artı  yanında, büyük ölçüde göçten kaynaklanmaktadır.
Küresel düzeydeki kentle menin en önemli göstergelerinden biri de, 
nüfusun büyük kentlerde (metropollerde) yo unla masıdır. Dünya 
kentli nüfusunun yakla ık % 10’u, nüfusu 10 milyonu a an mega kent-
lerde ya amaktadır. BM verilerine göre, 2015 yılında, 21 mega kentin 
nüfusu 10 milyonu a mı  olacaktır.

2007 yılı itibari ile, Türkiye nüfusunun %70.5’i kentlerde ya a-
maktadır. stanbul’un nüfusu ise 12.5 milyona ula mı  ve dünyanın 21 
mega kenti içinde yer almı tır.

Hem dünya genelinde, hem de ülkemizde ya anan bu hızlı kent-
le me, bizleri  iki temel sorunla kar ı kar ıya getirmektedir. Birinci-
si, tahmin edilemeyen ölçülerdeki kentsel hizmet ihtiyacı; ikincisi de 
kentlilik bilincinin geli tirilmesi ihtiyacıdır. Kentle menin yava  oldu-
u dönemlerde; ülke sathına yayılmı  nüfusa götürülecek yol, su ve 

kanal hizmetlerini merkezden plânlamak ve yerine getirmek rasyonel 
olabilirken; günümüzde bilginin ve teknolojinin yerelle mesi ile bu 
tür bir yakla ım rasyonel olmaktan çıkmı tır.

Kentlerimizin yönetiminde, bir yandan artan kentsel hizmet ih-
tiyacını kar ılarken, di er yandan, “kurallı kent” olu turmalıyız.  Bu 
amaçla, kent kültürünün geli tirilmesine, kentlilik bilincinin yükseltil-
mesine, toplumun özel olarak korunması gereken -ya lılar, çocuklar, 
gençler, engelliler- kesimlerine sürekli özen göstermeliyiz. Geli mi
ülkeler, 300-400 yılda geli tirdikleri kent kültürüne sahip yerle im bi-
rimleriyle modernle tiler. Kentlerimizi daha iyi yönetebilmek ve daha 
güvenli ortak ya am alanları olu turabilmek için; birbirimizin ve di er
ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak zorundayız. Bu temel ihtiya-
cımızı kar ılayaca ımız en önemli platformun Birli imiz oldu u ka-
naatindeyim.

Bu dü üncelerle, Birlik üyelerimize çalı malarında ba arılar diler, 
saygılar sunarım.

Kadir TOPBA
Birlik Ba kanı
stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı

Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye
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Balıkesir ile Siirt Karde
ehir Oldu
Balıkesir ile Siirt arasında Karde ehir Pro-

tokolü imzalandı. Balıkesir Belediye Ba kanı
Sabri U ur ve Siirt Belediye Ba kanı Mervan 
Gül tarafından imzalanan Karde ehir Proto-
kolü, Türkiye’nin do usu ile batısı arasında ku-
rulacak karde lik ili kileri açısından önemli bir 
adım olarak de erlendirildi.

Balıkesir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenle-
nen Protokol mza Töreni’nde biraraya gelen taraf-
lar, karde lik ve barı  mesajları verdi: “Burada, altına
imza koydu umuz metin, sadece Balıkesir ile Siirt 
arasındaki karde li i öngörmekle kalmayacak; aynı
zamanda ülkemizin do usu ile batısı arasında bun-
dan sonra kurulacak karde lik köprüleri için de ilk ve 
önemli bir adım olacaktır. Biz de ilk fırsatta, kalabalık
bir heyetle Siirt’e gitmek ve bu i birli imiz ile hal-
ka dönük kaliteli hizmetler sunmak istiyoruz.” diyen 
Balıkesir Belediye Ba kanı Sabri U ur, böyle bir pro-

tokolün Balıkesir’de imzalanıyor olmasından gurur 
duydu unu belirtti.

Karde lik ça rımız, tüm ülkeyi 
kapsıyor...

mza töreninde U ur’dan sonra söz alan Siirt 
Belediye Ba kanı Mervan Gül de: “Cumhuriyeti bir-
likte kurduk, birlikte ya atıyoruz; ebediyete kadar da 
birlikte ya ataca ız. Güzel ülkemizin en do usundan,
Siirt’ten; en batısına, Balıkesir’e uzanan bir sevgi, 
ho görü ve karde lik köprüsü kurma hedefiyle yola 
çıktık. Aslında bu ça rımızın, cennet ülkemizin 81 
ilini kapsayacak ekilde çı  gibi büyümesini, mem-
leketimizin bütün insanlarını sarmasını diliyoruz.” 
dedi.

Konu maların ardından, hazırlanan Karde lik
Protokolü imzalandı ve kar ılıklı hediyeler verildi. 
Siirt Belediye ba kanı Mervan Gül, Balıkesir Beledi-
ye Ba kanı Sabri U ur’a; biri üzerinde ayyıldız bulu-
nan ve “Belediye Ba kanı / Sabri U ur” yazılı, iki adet 
Siirt Battaniyesi hediye etti. Ba kan U ur da Ba kan
Gül’e, bir adet Ya cı Bedir Halısı ve Balıkesir kolon-
yası arma an etti.

HaberlerHaberler
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Su ve Elektrik Tasarrufu Konferansı
Küresel ısınmanın su kaynaklarını yok etmeye ba lamasıyla, belediyeler de vatanda ları bilinçlendirmek 

adına harekete geçti. Bunlardan biri olan Sarıgazi Belediyesi de Aralık ayında gerçekle tirdi i konferansla, 
özellikle ev hanımlarının bilinçli birer tüketici haline gelebilmesine katkı sa lamayı hedefledi. Genco Erkal 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve çok sayıda dinleyicinin katıldı ı “Su ve Enerji Tasarrufu” konulu kon-
feransta konu macı olarak, E itimci Zahide Güne  söz aldı. “Küresel ısınma dünyamızı etkilemektedir. Su 
ve enerji ile ilgi yapılan hatalar gelecek nesillere daha fazla zarar verecek. Sadece bugünümüzü de il, gelecek 
nesilleride dü ünerek hareket etmemiz gerekiyor.” diye konu an Güne ’in üzerinde durdu u ba lıklar ise 
unlar oldu: Evde Suyumuzu Kurtarmanın 10 Basit Yolu, Evde Enerji Tasarrufu, Çevre Kirlili i, Çama ır ve 

Bula ık Makinesi Kullanımında Tasarruf ve Deterjan Kullanımı.

Karde ehir Protokolü, Balıkesir Belediye Ba kanı Sabri U ur ve Siirt Belediye Ba kanı Mervan Gül 
tarafından imzalandı.



Ba cılar’da 23 Engelli, 
Akülü Araçlarına Kavu tu

Ba cılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelli-
ler Günü dolayısıyla düzenledi i organizasyonda 
engelli ö rencileri hediyeleriyle sevindirdi.

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü dolayısıyla dü-
zenlenen organizasyon, Ba cılar Halk Sarayı’nda ger-
çekle tirildi. Geçti imiz günlerde Bingöl Valili i’ne
atanan Ba cılar Eski Kaymakamı rfan Balkanlıo lu,
stanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Milli E itim

Müdürü Kadir Ku , AKP lçe Ba kanı Necati Kahra-
man ile yüzlerce engelli vatanda  ve ailelerinin katıl-
dı ı programın açılı  konu masını, Ba cılar Belediye 
Ba kanı Lokman Ça ırıcı yaptı. “Engelli ö rencile-
rimiz artık okullarına yardımsız gidecekler.” diyen 
Ba kan Ça ırıcı, sözlerine öyle devam etti: “Engelli 
çocuklarımız okullarına zorlukla gidiyorlardı. Artık
evlerinin bahçelerinde diledikleri gibi dola abilecek;
okulda, teneffüslerde kimsenin yardımı olmadan dı-
arı çıkabilecekler. Onların mutlulu u tüm hizmetle-

rimize e de erdir.”

Ba cılar eski Belediye Ba kanı, imdiki stanbul
Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ise; yaptı ı konu ma-
da Ba cılar’ın engelli vatanda lar için ya anabilir bir 
ilçe oldu una de inirken, onlara her türlü imkânın
sa lanmaya çalı ıldı ını söyledi. Kıyıklık: “Engel-
li vatanda larımız, onlara destek oldu umuz ölçüde 

önemli ba arılara imza atıyorlar. Olimpiyatlarda, ko-
ularda, tiyatrolarda, folklor gösterilerinde ve birçok 

yarı mada dereceye giriyorlar. Bugün onlara hediye 
edilen akülü araçlar, onların hayatlarını biraz daha 
kolayla tıracak. Teneffüslerde camdan dı arıyı sey-
retmek yerine, okul bahçelerinde dola abilecekler.”
diyerek konu masını tamamladı.

“Annem için seviniyorum. Artık, beni sırtında
ta ımayacak.”

Ba cılar stiklâl lkö retim Okulu 6. sınıf ö ren-
cisi Onur Akar’ın, akülü aracına kavu tu unda söy-
ledikleri, salonda bulunan konuklara duygulu anlar 
ya attı. “Kendimden çok annem için seviniyorum. 
Artık, beni sırtında ta ımaktan kurtuldu.” diyen 
Onur, kendisi gibi akülü arabasına kavu an 22 arka-
da ının da sesi oldu. 
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Ba cılar Belediyesi, engelli çocukları sevindirdi.

Bursa’da Engelli 
Envanteri Çıkarılıyor

Bursa Büyük ehir Belediyesi, engellilere yöne-
lik hazırladı ı bir projeyi hayata geçiriyor. “En-
geliniz Bize Ula manıza Engel Olmasın” sloga-
nıyla yola çıkılan projede, ehirde ya ayan engelli 
vatanda ların envanterlerinin çıkarılarak onlara 
daha iyi hizmet sunulması amaçlanıyor.

Büyük ehir Belediyesi sınırları içinde ikamet eden 
engelli bireylere yönelik yardım ve destek hizmetle-
rinin güçlendirilmesinin hedeflendi i, Bursa’daki 
Engellilerin Envanterinin Olu turulması Projesi ile; 
engelli vatanda ların toplum ya amına katılımlarının
kolayla tırılması öngörülüyor. “Engeliniz Bize Ula -
manıza Engel Olmasın” sloganıyla yola çıkılan proje-
de, ho görülü bir toplum yapısının olu turulmasına

katkıda bulunmak amacıyla, kentte ya ayan engellile-
rin bilgilerinin toplanması hedefleniyor.

Bu çerçevede; Bursa’da ikamet eden, sosyal yar-
dım, destek ve meslek edindirme hizmetlerine ba -
vurmak isteyen engelli vatanda lar ya da yakınları;
engellilik oranını beyan edici sa lık raporu, nüfus 
cüzdanı, varsa engelli 
kimlik kartı fotokopileriy-
le Büyük ehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler ube
Müdürlü ü’ne ba vurabi-
lecekler. Envanter olu u-
mu için Bursaray ehre-
küstü stasyon Merkezi’ne 
ba vuru yapılabildi i gibi 
www.bursa.bel.tr adresin-
deki formun doldurulma-
sıyla da kayıt i lemi ger-
çekle tirilebiliyor.



Pamukova’da A aç Dikim 
Seferberli i

Pamukova Belediyesi, Aralık ayında ba lat-
tı ı a aç dikim kampanyasıyla Mart ayı sonuna 
kadar 12 bin fidan dikmeyi hedefliyor.

Pamukova’da a aç dikim seferberli inin kesinti-
siz olarak devam etti ini belirten Pamukova Belediye 
Ba kanı Hikmet Ferudun Turan: “A aç dikim kam-
panyası çerçevesinde bir ayda  6500 fidan diktik ve 
1200 yeni fidan sipari i verdik. Hedefimiz Mart ayı
sonuna kadar 12 bin fidan dikmek. Dikti imiz fidan-
larla; leylandi, sedir, çınar, top akasya cinsinden a aç-
lar adeta görsel bir ölen olu turacak.” dedi. Turan, 
ayrıca: “Pamukova, zaten ye ilin ve a acın bol oldu-
u bir yer. Açılan her yeni yolu ve elveri li alanları

derhal a açlandırıyoruz. Geçen yıl ıslahı tamamlanan 
Karandere’nin her iki yönüne yüzlerce fidan dikerek 
burayı adeta bir park haline dönü türdük.” eklinde
bilgi verdi.

Pamukova’nın imara açılan Cumhuriyet ve El-
perek Mahallesi kesimlerinde a açlandırma  ça-
lı malarının tamamlandı ını da belirten Belediye 
Ba kanı Hikmet Ferudun Turan, en geni   çaplı
a açlandırmanın ise Seyir Terası’nda yapıldı ını söy-
ledi ve öyle konu tu: “Seyir Terası, tamamlandı ı
anda Pamukova’nın gururu olacak. Burada önceleri 
su yoktu. Önce suyu getirdik, imdi de 450 dönüm 
olan bu alanı tamamen a açlandırıyoruz.”
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Pamukova’da ba latılan a aç dikim seferberli inde            
hedef, 12 bin fidan dikmek.

Nilüfer’de Trafolara 
Sanatsal Dokunu

Nilüfer Belediyesi, belediye sınırlarında yer 
alan elektrik trafolarını estetik birer kent mo-
bilyasına dönü türmek için onları resimlerle be-
ziyor. Bursa’ya özgü bitkilerin resmedilmesiyle 
ba layan proje, ünlü ressamların yaptı ı kadın
portrelerinin kübik yorumlarıyla devam edecek. 
Projenin son a aması ise, Cumhuriyet’in kurulu
sürecini anlatacak.

Nilüfer Belediyesi-Nilüfer Yerel Gündem 21 
i birli i ile yürütülen çalı manın birinci etabında;
Cumhuriyet, Ataevler, Be evler, Karaman ve Konak 
mahallelerinde bulunan 8 trafo, Bursa’ya özgü ende-
mik bitki resimleriyle bezenmi ti.

Boyanarak güzelle tirilen trafolara, yalnızca
Bursa’ya özgü bitkiler resmediliyor. Bu bitkilere 
ili kin bilgilendirme levhaları yerle tirerek aynı za-
manda onlara ö retici bir i lev de kazandıran Nilü-
fer Belediyesi, bu çalı manın ikinci etabında ise ünlü 
ressamların eserlerini trafo binalarında sokakla bu-
lu turacak.

Çalı ma kapsamında, Nilüfer’deki 12 trafo daha, 
yerli ve yabancı ünlü ressamların eserlerinin kübik 
olarak yeniden yorumlanması ile elde edilen figür-

lerle bezeniyor. Konak, Ataevler, hsaniye, Esentepe, 
Barı , Cumhuriyet ve Karaman mahallelerinde bu-
lunan 12 trafoya; Cezanne, Gaugin, Renoir gibi ünlü 
ressamların yaptı ı kadın portrelerinin kübik yorum-
ları resmediliyor.

Nilüfer’deki elektrik trafolarını gözü tırmalayan
birer yapı olmaktan çıkarıp sanat unsurları ta ıyan
son derece ık ve estetik birer kent mobilyasına dö-
nü türen Nilüfer Belediyesi, projenin son a ama-
sında ise belirli bir güzergâh üzerindeki trafolarda, 
Cumhuriyet’in kurulu  sürecini anlatan önemli 
olayların rölyeflerine yer verecek. Böylelikle yıl so-
nuna kadar 40 trafo yeni görünümleri kentin esteti-
ine katkıda bulunacak.

Nilüfer Belediyesi, projeyle trafoları daha estetik bir         
görünüme kavu turuyor.



Bozüyük Belediyesi          
Ya lıları Yalnız Bırakmıyor

Bozüyük Belediyesi, belediye bünyesinde ku-
rulan Tabiplik ve Aceze Evi’nde; kimsesiz ve 
bakıma muhtaç ya lıların sa lık sorunları ve ih-
tiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

Bozüyük Belediyesi, yalnız kalan ya da yatacak 
yeri bile olmayan ya lı vatanda ların her türlü sa lık
sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor. “Dün 
ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve de-
erlerimizi yarınlara ta ımamızı sa layan en de erli

varlıklarımız olan ya lılarımıza yapılan hizmetler, 
aynı zamanda onlara bir minnet borcudur.” diyen 
belediye yetkilileri, hayatlarını topluma ve ülkeye 
hizmetle geçiren ve bakıma ihtiyaç duydukları dö-
nemde ailelerinden ve çocuklarından destek alama-
yanlara, Bozüyük Belediyesi, olarak bu hizmeti ver-
meye çalı tıklarını belirttiler. 

Bozüyük Belediyesi, ya lı vatanda lara sundu u
hizmetlerin yanı sıra, belediye bünyesinde de bazı
iyile tirmeler yapıyor. Tabiplik binasını daha sa lıklı

ve ya anılır bir yer haline getirmek için yapılan dü-
zenlemeler de bu çalı malardan birisi. Yıllık bakım
çalı ması kapsamında dı  cephe ve iç cephe badanası
yapılan binada; yataklar, nevresim takımları ve mut-
fak gereçleri de yenilendi. Ya lı vatanda lar için hayatı
kolayla tırmak ve onların kimseye muhtaç olmadan 
ya amalarını sa lamak için ellerinden geleni yaptık-
larını dile getiren yetkililer, onları daha iyi artlarda
misafir etmek için çalı tıklarını belirttiler.

Bozüyük Belediyesi Tabiplik ve Aceze Evi, Bozüyük’te 
ya ayan kimsesiz ve bakıma muhtaç ya lıları yalnız bırak-
mıyor.
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Atık Ya lar Toplanıyor
Adapazarı Büyük ehir Belediyesi Çevre Ko-

ruma ve Kontrol Daire Ba kanlı ı, atık ya ları
topluyor ve ülke ekonomisine kazandırıyor.

Adapazarı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba -
kanlı ı teknik ekiplerince 2007 yılında ba latılan atık
ya ların toplanması çalı maları, hız kesmeden de-
vam ediyor. 2007 yılında yapılan çalı malarla 7.227 
kg atık motor ya ı toplandı ını belirten yetkililer, bu 
ya ların Büyük ehir Belediyesi ile Çevre ve Orman 
Bakanlı ı arasında imzalanan protokol gere i, ba-
kanlı ın lisans verdi i yakma tesislerine götürülmek 
üzere yetkili firmaya teslim edildi ini açıkladı. Ayrı-
ca; ADASU, Adapazarı Merkez Belediyesi, Erenler 
Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Arifiye Belediyesi 
de bünyelerinde olu an motor atık ya larını, Bü-
yük ehir Belediyesi’nin organizasyonu çerçevesinde 
aynı firmaya teslim etti.

Konuyla ilgili Büyük ehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Daire Ba kanlı ı’ndan yapılan açık-
lamada, “Söz konusu firmalar, yaptıkları i  gere i, el-
lerinde bulunan; benzin, motorin, ayrıca anzıman,
diferansiyel, antifriz, gres ve di er özel ta ıt ya ları
ile tüm kullanılmı  ta ıt ya larını, endüstriyel ya -
ları her ne sebeple olursa olsun, gelir elde edilmesi 
amacıyla kullanmayacak ve hava kirlili ine sebebiyet 

verdi i için kesinlikle yakmayacaktır. Ayrıca bu atık-
lar su, toprak gibi alıcı ortamlara do rudan verilme-
yecek; kanalizasyona bo altılmayacaktır. Bu tarz atık
ya ları olu an ki i veya kurulu ların, çevreyle uyum-
lu yönetimin sa lanması amacıyla atık ya larını lisans 
almı  ta ıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertaraf tesislerine 
göndermesi gerekmektedir. Adapazarı Büyük ehir
Belediyesi’nin teknik elemanları ve Çevre Zabıtası
tarafından yapılan denetimlerde, bu hususlara uyma-
yan i  yerleri hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na 
göre yasal i lem yapılacaktır.” denildi.

Belediye yetkilileri konuyla ilgili bilgi almak is-
teyen vatanda ların, Büyük ehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Geli tirme Müdürlü ü’nün 273 41 52 
(155-156) no’lu telefonunu veya 24 saat görev yapan 
Çevre Zabıta Kontrol Denetim Karakolu’nun 291 
22 32 no’lu telefonunu aramalarının yeterli olaca ını
söylediler.
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“Erken Uyarı Sistemi” le
Buzlanmaya Son!...

stanbul Büyük ehir Belediyesi, bu yıl ilk defa 
ehrin en kritik 25 noktasına Otomatik Yol Me-

teoroloji Gözlem Sensörleri kurarak, buzlanma-
nın önüne geçiyor ve buzlanma nedeniyle meyda-
na gelebilecek trafik kazalarını önlüyor. 

Konuyla ilgili AKOM’da (Afet Koordinasyon 
Merkezi) açıklama yapan stanbul Büyük ehir Be-
lediye Ba kanı Kadir Topba , Kasım ayında devreye 
alınan “Erken Uyarı Sistemi” ile; otomatik yol mete-
oroloji gözlem sensörlerinin, asfalttaki buzlanmayı 3 
saat önceden haber verdi ini söyledi.

stanbul’un en çok buzlanma görülen 25 nokta-
sına yerle tirilen bu cihazların, tuzlama çalı malarını
do ru bir ekilde yapmalarına yardımcı olaca ını vur-
gulayan Ba kan Kadir Topba : “Tuzlama çalı mala-
rının stanbul'a ciddi bir maliyeti vardı. Bu sistemin 
bize maliyeti 1 milyon dolar. Tuzlama çalı malarının
günlük maliyeti ise 500 bin YTL. Böylece biz 2-3 
günde bu sistemi amorti ediyoruz. çilik ve malzeme 
açısından çok do ru ve yerinde bir adım. Kar ya an
tüm illere bu sistemi öneriyoruz. Bilgi ve deneyim 
payla ımına hazırız.” dedi.

Sensörlerin bir kısmının ABD’den alındı ını, bir 
kısmının da Türkiye’de imâl edildi ini ifade eden 
Kadir Topba : “ stanbul’da kamyonlarla ve kürekler-
le tuzlama dönemini geride bıraktık. Bunun yerine 
imdi daha do ru ve daha bilimsel bir çalı mayla sa-

dece buzlanma olacak alanlara müdahale ediyoruz. 

Bu, çok do ru ve maliyeti daha dü ük bir adım.” diye 
konu tu.

Elektronik olarak hava ölçümü yapan sensörler, 
uydu aracılı ıyla verileri AKOM’a iletiyor ve burada 
yapılacak de erlendirmeyle yolların o anki durumu 
belirleniyor. Ardından ekipler sensörlerden gelen 
bilgiler do rultusunda yönlendirilerek, buzlanmanın
önüne geçilecek gerekli tuzlama ya da solüsyon çalı -
ması yapılıyor. Buzlanmanın nerelerde ve ne zaman 
ba layaca ı önceden  belirleniyor. Bu sayede yollara 
atılan kimyasalların do ru zamanda ve yeterli miktar-
da kullanılması sa lanıyor. Ya mur, kar, don, buzlan-
ma, iddetli rüzgâr ve sisli havalar önceden belirleni-
yor. Can ve mal kaybı minimuma indirilerek, erken 
ve do ru müdahale ile trafik güvenli i sa lanıyor.

Türkiye’nin En Büyük lçesi Gaziosmanpa a
Türkiye nüfusu açıklandı ve Gaziosmanpa a 1 milyon 13 binlik nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçesi 

oldu. Gaziosmanpa a, bu sonuçla nüfus yo unlu u bakımından, Türkiye’nin 63 ilini de geride bıraktı. çi le-
ri Bakanı Be ir Atalay tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye’nin en kabalalık ilçesi ünvanını elde eden 
Gaziosmanpa a’yı 1 milyon 7 bin nüfusuyla Adana’nın Seyhan ilçesi izledi. 

Bandırma Vecihibey lkö retim Okulu Sivil Savunma Kulübü’nde yer alan 41 ö renci, kullanılmı  ka ıt
toplama kampanyası düzenleyerek, topladıkları 7 ton a ırlı ındaki iki kamyon ka ıdı Bandırma Belediyesi’ne 
teslim ettiler. Bandırma Belediye Ba kan Recep Eraydın da, bu kampanyanın önemine i aret ederek, ö -
rencileri kutladı. Ö renciler, “Ekim 2007- Ocak 2008 ayları arasında topladı ımız atık ka ıtları Bandırma
Belediyesi’ne teslim ederek; küresel ısınmaya, a açların katledilmesine ve geri dönü ümü sa lanabilecek bir 
maddeyi çöpe atmaya engel olabiliriz diye dü ündük.” eklinde konu arak, atık ka ıt toplama kampanyasını
sürdüreceklerini belirttiler.

Devreye soktukları “Erken Uyarı Sensörleri” ile 
stanbul’un kritik 25 yolunda buzlanmanın önüne geç-

tiklerini belirten Ba kan Topba : “Bilimsel bir çalı mayla
buzlanmayı 3 saat önceden tespit ederek müdahale ediyoruz. 
Üstelik daha az maliyetle…” dedi.

Bandırmalı Ö rencilerden Ka ıt Toplama 
Kampanyası
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stanbul Trafi i Artık
Cep’te

stanbul Büyük ehir Belediyesi ve Turkcell 
i birli iyle gerçekle tirilen ve mobil telefonlardan 
trafik durumunun ö renilebildi i “CepTrafik 
Projesi” hizmete girdi.

Trafik Kontrol Merkezi’nde düzenlenen toplan-
tıda konu an stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanı
Kadir Topba , “Proje, stanbul halkının, cep telefon-
ları üzerinden stanbul trafi i ile ilgili anlık durum 
bilgilerine her an, her yerden ula malarına imkân 
sa layacak bir uygulama olacak” dedi. Yazılımı, dı a

ba ımlı olmadan belediye personelince hazırlanan ve 
dünyada ilk kez stanbul’da uygulanan bir proje ol-
du unu söyleyen Topba , stanbulluların en uygun 
güzergahı seçme, trafi e çıkı  saatleri belirleme ve 
böylece daha az vakit kaybetme imkanı bulacakları-
nı belirtti. Konu masının ardından Ba kan Topba ,
kendi cep telefonuyla sistemin ilk uygulamasını basın
mensuplarına gösterdi. 

Nasıl kullanılacak?
‘Turkcell 1530’a “IBBCEPTRAFIK” yazılıp kısa

mesaj gönderildi inde uygulamanın linki otoma-
tik olarak cep telefonuna gelecek. Linke tıklanarak
‘ BBCepTrafik’ uygulaması telefona indirilebilecek. 
stanbullular uygulamaya Mart ayına kadar GPRS 

üzerinden ula abilecek. Mart’tan itibaren yıl sonuna 
kadar abone olanlara ilk 3 ay ba lantı ücretsiz olacak. 
Sonrasında da ayda 5 YTL ödeyerek kullanabilecek. 
Kontörlü hat kullanıcıları ise, bu hizmet kar ılı ın-
da aylık 40 kontör ödeyecek. Bu bedelin yüzde 25’ini 
belediye alacak.
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Tarihi mirasa kar ı duyulan sorumlulu un oldukça yo un ol-
du u Bilecik, aynı zamanda dört bölgede topra ı olan tek ehir…
Co rafi açıdan oldukça stratejik bir noktada bulunan Bilecik, 
Türkiye’nin en önemli ehirlerini birbirine ba layan karayolları
üzerinde bulunuyor. Bugüne kadar uzun yıllar kabu una çeki-
lerek ya amı ehir, yava  yava  o kabu unu kırıyor. Sanayisinin 
geli mesi üzerine, Bilecik Belediye Ba kanı Selim Ya cı ehirde 3. 
Organize Sanayi Bölgesi’ni kurmak için kolları sıvamı . Ba kan,
bunun dı ında i  ba ında oldu u dönem içerisinde gerçekle tir-
di i pek çok geli meyi Marmara ve Bo azları Belediyeler Birli i
aracılı ıyla Birlik Dergisi’ne anlattı. Ba kan Ya cı, tek hedeflerinin 
Bilecik’e ait tarihi motiflerin ön planda oldu u, modern bir ehir
in a etmek oldu unu söylüyor. Selim Ya cı, “Bizler sadece dünüy-
le övünen de il, bugün ba ardıkları sayesinde gelece e de güvenle 
bakabilen bir ehir olmak istiyoruz.” diyor.

Bilecik’te görev yapan bir ba kan olarak Bilecik’in Tür-
kiye açısından önemi nedir sizce?

Bilecik, çok büyük tarihi önemi olan bir ehir. Bizler Bilecik 
için “kurulu  ve kurtulu un be i i” diyoruz. 6 yüzyıldan uzun bir 
süre dünyaya hak ve adalet da ıtan Osmanlı Devleti’nin kurul-
du u topraklar, bizim u anda hizmet etti imiz co rafya üzerin-
de bulunmaktadır. Bunun ötesinde, büyük önder Mustafa Kemal 
Pa a’nın smet Pa a’ya, “Siz orada sadece dü manı de il, milletin 
makûs talihini de yendiniz.” dedi i nönü Sava ları’nın geçti i
mekan da yine Bilecik topraklarıdır.

Bilecik, aynı zamanda co rafi konum olarak da son derece 
önemli bir noktadadır. stanbul-Akdeniz-Ege arasındaki karayolu-

Bilecik, küçük bir il olmasına
ra men hem ekonomik hem de sosyal 
açıdan yüksek bir potansiyele sahip. 
Özellikle geli en sanayisiyle dikkati 
çeken ehir, Anadolu illeriyle önemli 
bir ba lantı noktası olarak da görü-
lüyor. Tarihi kimli ini de arkasına
alan Bilecik, tüm bu özelliklerine 
yeni kurulan üniversitesini de ekle-
yince, Marmara Bölgesi’nde yükse-
len bir de er olarak göze çarpıyor.

Bilecikliler, ehirlerine, “kurulu un
ve kurtulu un be i i” diyorlar ki, haksız
da de iller. Bilecik, 6 yüzyıldan uzun 
süre, üç kıtada hüküm sürmü  Osman-
lı mparatorlu u’nun kuruldu u mer-
kez olarak biliniyor ve burada ya ayan
hemen hemen herkes bu tarihi mirasla 
gurur duyuyor. Bunun için, “kurulu-
un be i i” de diyorlar bu topraklara, 

“kurtulu un be i i” de… Çünkü Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün smet Pa a’ya,
“Siz orada sadece dü manı de il, mille-
tin makûs talihini de yendiniz.” dedi i
nönü Sava ları da, yine bu topraklar 

üzerinde gerçekle iyor.

RöportajRöportaj

Kurulu un ve Kurtulu un Be i i:
Bilecik

 Nesrin Akka
Foto raflar : Serhat Keskin
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nsanların açık havada toplanabile-
ce i bir tane park vardı. Bilecik’te ma-
alesef kahvehane kültürü çok yaygın.
Yani erkekler genelde kahvehanelere 
gider ama hanımları, çocukları ile bir-
likte çıkabilecekleri alan bulamazlardı.
Bunları a mak adına da birçok sosyal ve 
kültürel faaliyet gerçekle tirme çabamız
var. Önce çocuklarımıza ve gençleri-
mize oturabilecekleri, dinlenebilecek-
leri, streslerini atabilecekleri mekanlar 
yapmayı planladık. u a amada 23 tane 
park yaptık. Önce “her mahalleye bir 
park” derken imdi neredeyse “her so-
ka a bir park” dü ecek ekilde çalı ma-
larımızı sürdürüyoruz. Engelli çocuk-
lar için özel olarak yapılan ve aynı anda 
100 -150 çocu un bir arada oynayaca ı
çocuk dünyası olu turduk. nsanları-
mızın aileleriyle gidip istirahat edebi-
lece i, vakit geçirebilece i, çocuklarını
gezdirebilece i Kent Ormanı Projesini, 
Çevre ve Orman Bakanlı ı ile i birli i
içinde gerçekle tirdik.

Bunların yanı sıra düzenledi imiz
tiyatro festivalleri de önemli birer sos-
yal etkinlik. Buradaki ilk yılımızda bu 
etkinli e seyirci bulamazken, bu sene 
seyirciye yer bulamamanın sevincini 
ya adık. Her geçen yıl halkın ilgisinin 
arttı ı festivale bu sene 12 bin ki i ka-
tıldı.

nun en önemli güzergahı Bilecik üzerinde bulunuyor. Yine stan-
bul- Ankara demiryolu da Bilecik’in içinden geçiyor. 

Bilecik’in iklimi de Türkiye’de birçok ile nasip olmayacak de-
recede çe itlilik gösteriyor. Bu nedenle tropikal ürünler hariç, her 
türlü tarım ürününü de bu topraklar üzerinde yeti tirebiliyoruz.

Sanayimiz özellikle 1980’den sonra çok hızlı bir geli im göster-
di. Kimse, Bilecik’in nüfusuna bakıp aldanmasın. Çünkü Bilecik, 
Türkiye Cumhuriyeti’nden sa lanan destekten daha fazla üreten 
ve katma de eri yüksek olan bir il. 

limizin geneline baktı ınızda 6 tane organize sanayi bölge-
sine sahip oldu umuzu görüyorsunuz. Bunlardan ikisi, Bilecik 
Merkez’de yer alıyor. Bunun dı ında Türkiye’nin ilk özerk sanayi 
bölgesi de Bilecik’te bulunuyor. Di er sanayi bölgesi çalı maları-
mızda da son a amaya geldik. 

Sizce Bilecik’in en büyük problemi nedir? Bu problem-
lerin çözümü için nasıl bir yol izliyorsunuz? 

Bilecik’te kentsel hayat standardının dü ük, konut ihtiyacının
fazla olması ve yollarımızın bu zamana kadar yapılmamı  olmasını
en önemli problemlerimiz arasında sayabiliriz. 

Bilecik, aslına bakılırsa, pek çok imkanı kendi bünyesinde ta ı-
yor. Ancak zamanında do ru adımlar atılamadı ından, pek tercih 
edilen bir ehir olmamı . Bilecik’in en önemli problemi alt yapıyla
ilgiliydi. Alt yapı hizmetleri tam anlamıyla yapılmadı ı için insan-
larımızın sosyal statülerine uygun standartlar olu turulamamı tı.
nsanlar, ba ka bir ehirde ya ayaca ı standardı Bilecik’te bulama-

yaca ı endi esiyle, bu ehirde ya amayı göze alamıyor. Bu nok-
tadan bakıldı ında Bilecik, kısır bir döngüye giriyor. nsanların
kentsel ya amına katkı sa layacak yatırımı yapmak isteyen giri im-
ci, önce tabela nüfusu 34.100 olan mütevazi ölçekli bir ehir gö-
rüntüsünü göz önünde bulunduruyor. Bu anlamda sosyal hayatı
canlandıracak bir yatırımcı, ba larda biraz tereddüt edebiliyordu. 
Ama artık üniversitemizin kurulması kararı ile birlikte, ilimizde 
çok ciddi hareketlenme olaca ını dü ünüyorum.

kinci sorunumuz ise, konut sıkıntısıydı. Bu sıkıntıyı a mak
için de 2 bin konut hedefi koyduk ve hedefimizin yarısını gerçek-
le tirdik.

Bunun yanında Bilecik, çok önemli bir güzergâh üzerinde ol-
masına ra men ba lantı yollarımızın standartları çok kötüydü. Bu 
anlamda da Bozhöyük- Mekece ve Mekece- Adapazarı yol çalı -
malarının sonlanmasını heyecanla bekliyoruz. Devamında da hızlı
tren projesinin bitirilmesi hedefleniyor. 

Sosyal ya am standardının dü ük oldu undan bahsetti-
niz. Bu anlamda sizin çalı malarınız neler?

Ba kan oldu um ilk zamanlarda Bilecik’te hayat neredeyse sa-
bah 10.00’da ba layıp ak am 18.00’de bitiyordu. u anda kı  ayla-
rında olmamıza ra men ak am saat 22.00’ye kadar pek çok dük-
kanın açık oldu unu görüyorum. ehirde sosyal ya am süresini 
ne kadar uzatabilirseniz, sosyal hareketlilikle birlikte ekonomi ve 
ticareti de o kadar canlandırmı  olursunuz. 

Bilecik Belediye Ba kanı Selim Ya cı
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açılamamı  ve buna ili kin gerekli projeleri de üretememi iz. Ama 
özellikle son dönemlerde elimizdeki envanterleri, tarihi yapıları
ortaya çıkardık. Bu konuda hem Kültür Bakanlı ı’mız hem de Va-
kıflar Genel Müdürlü ü’müz ile çok ciddi çalı malar içerisindeyiz. 
Birçok tarihi eserimizi restore ediyoruz. Bunun dı ında bu özel-
li imizi hareketlendirmek için önümüzdeki yıl bir “Çadırkent”
kurmayı planlıyoruz. Bilecik’e 400 çadırla gelip, 3 kıtaya yayılmı
atalarımızı simgeleyen 40 çadırdan olu an Çadırkent ile bu dokuyu 
ya atmak istiyoruz. Bu Çadırkent’e gelen konuklarımıza Osmanlı
Devleti’nin ya am tarzı hakkında bilgi verecek hizmetler sunarak, 
Osmanlı’ya özgü de erleri anlatmaya çalı aca ız.

Bilecik’in, Kurtulu  Sava ı yıllarında 3 kere yakılması, belki 
de en büyük anssızlı ı. Aslında tarihi eser açısından çok büyük 
zenginli i olan Bilecik, bu yakılmalar yüzünden çok büyük tarihi 
eser kaybı ya amı . Yarım kalan minareler yıllardır benim yüre i-
mi sızlatır.

eyh Edebali Türbesi’nin bulundu u vadiyi canlandırmak için 
bir proje hazırladık. Hedefimiz buradaki eserleri daha da ilgi çekici 
hale getirip, bu bölgeye günümüz artlarında hazırlanan 250 adet 
Osmanlı evi yapmak. Osmanlı ve Türk el sanatlarının i lenebile-
ce i, pansiyon ve restaurantların yer aldı ı Osmanlı Soka ını can-
landırmak istiyoruz. Sabahları; bahçesinde ayvası, narı, cevizi olan, 
Bilecik’te yeti en horozun sesiyle uyandıkları bir mekan olu tur-
mak istiyoruz. 

Sizin için oldukça heyecan verici bir proje olan Bilecik 
Üniversitesi’nin hangi a amada oldu undan bahseder mi-
siniz?

Üniversite, Bilecik gibi mütevazi bir ehir için hem sosyal, 
hem kültürel hem de ekonomik yönleri olan, çok önemli bir 
yatırım. Yeni açılan üniversitemize 2007’nin son ayında Bilecik 
Üniversitesi Rektörü olarak. Prof. Dr. Fevzi Sürmeli atandı. Üni-
versiteden beklentilerimiz oldukça yüksek. Çünkü, ehrimizin
sosyal hayat düzeyini geli tirecek, yeni bir perspektif kazandıra-
cak nitelikte önemli bir unsur. ehrimize bilimsel ve kültürel ge-
li im noktasında kazandıracakları ise, tartı ılamaz. Ayrıca Bilecik 

Bilecik dendi i zaman akla ne 
gelmeli?

Aslında Bilecik dendi i zaman, in-
sanların aklına bir “tarih ve kültür eh-
ri” gelmesi gerekir. Ama ne acıdır ki, 
biz, tarihi motiflerimizi bu zamana ka-
dar çok iyi kullanamamı ız. Ancak son 
zamanlarda Sö üt ve Ertu rul Gazi’yi 
Anma Törenlerimiz ile Bilecik’in Kur-
tulu  Törenleri çok daha farklı bir an-
lam kazandı.

Selim Ya cı: Biz Bilecik’i öyle de 
tarif ediyoruz: “Ta ı mermer, topra ı
seramik, yapra ı ipek; kurulu  ve kur-
tulu un be i i, eyh Edebali diyarı…”

Bilecik’in sanayi ve hammadde po-
tansiyeli de ön planda oldu u için, son 
zamanlarda bir sanayi ehri olarak da 
tanınmaya ba ladı. Özellikle mermer 
rezervleri açısından önemli bir ko-
numda olmasının tabii sonucu olarak 
Türkiye’nin ve dünyanın önemli mer-
mer fabrikaları da burada bulunuyor. 
Bunun yanında seramik, tekstil, granit 
ve alüminyum sektöründe de büyük 
kurulu lar, yine bizim sınırlarımızda
yer alıyor. Böyle de erlendirdi imizde,
Bilecik’in ciddi anlamda bir sanayi böl-
gesi oldu unu da görürsünüz. 

Bilecik’in tarihi dokusunun bü-
yük önem ta ıdı ını belirttiniz. Bu 
anlamda Bilecik’in turizmin çekim 
merkezi oldu unu söyleyebilir mi-
yiz?

Maalesef biz Bilecik’e, tarihi mis-
yonumuzun gerektirdi i vizyonu yük-
leyememi iz. Bu anlamda dı  dünyaya 

eyh Edebali Osmanlı Devleti’nin 
manevi kurucusu olarak kabul edilir.
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miz ile Küre, Çaltı ve Bayırköy belde-
lerimizi kapsayan bu büyük projenin, 
ancak yüzde 22’si bitirilmi ti. Projenin 
akıbetinin ne olaca ı noktasında bazı
sıkıntılar vardı. Göreve ba ladı ımızda,
di er belediye ba kanı arkada larımızla
birlikte kısa sürede Karasu çme Suyu-
nu Kullanma Birli i’ni kurduk ve bu 
birlik içerisinde hukuki problemleri de 
kısa sürede a arak 52 trilyonluk proje-
nin tamamını bitirmi  olduk. Küresel 
ısınmanın hızla arttı ı bir dönemde, 
böyle bir projeyi tamamlamı  olmanın
gelecek için çok büyük bir avantaj ol-
du unu dü ünüyorum.

Konu mamız boyunca bu konu-
da bazı ipuçları vermi  olsanız da, 
özetle, gelecekte nasıl bir Bilecik 
hayal etti imizi ö renebilirmiyiz?

Kentsel altyapı problemlerini çöz-
mü , kendi ihtiyaçlarını kendi kaynak-
larıyla kar ılayan ve kendine özgü özel-
likleri koruyabilen bir ehir in a etmek 
istiyoruz. Bu tarihi ehri, ça da  insa-
nın ihtiyaçlarını kar ılayabilecek, eksik-
siz bir kent haline getirmek istiyoruz. 

Bilecik sadece dünüyle övünen bir 
ehir olmamalı, bugününü ve gelece-
ini de planlayan, gelecek nesillerin de 

övünebilece i bir ehir olmalı. Çünkü 
Bilecik Türk toplumuna bir emanet ve 
Türk toplumu için bir sembol. Ataları-
mızın bu ehri bizlere emanet etti i bi-
linciyle ve titizlikle Bilecik’e ve insanı-
mıza hizmet etmeye devam ediyoruz. 

Marmara ve Bo azları Belediye-
ler Birli i’nin bu çalı malarınızda,
size katkıları neler oluyor?

Ben deniz aynı zamanda MBB 
Meclis Ba kan Vekiliyim. Bu anlamda 
Birlik, beraberlik ve birtür kayna ma
zemini ve ortamı sunması açısından,
yıllardır son derece önemli bir görevi 
yerine getiriyor. Birli imizin daha da 
geli mesi ve aktivitelerinin arttırılması
noktasında tüm belediye ba kanı arka-
da larım gibi biz de, üzerimize dü eni
yapmaya hazırız.

Üniversitesi’nin, bir sanayi ehri olan Bilecik’te, gerekli teknik ele-
manın yeti tirilmesi noktasında zaman içerisinde çok daha etkili 
olaca ını dü ünüyorum.

TOK  ile birlikte yaptı ımız konutla ma hamleleriyle, u anda 
üniversiteliler için de Bilecik’te konut sıkıntısı kalmadı. ehrimiz-
de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait bir yurdumuz var. Bir eyi sa-
dece istemek, o ehrin geli imi için yeterli olmuyor. Buraya gelen 

genç ö rencilerin kendi çocuklarımız oldu u bilinci içerisindeyiz. 
Onların biraraya gelebilecekleri kar ıla ma mekanları olu turma-
ya çalı ıyoruz. Bunun yanında, spor kompleksleri projelerimiz de 
2008 yılında hayata geçirilecek ve umuyoruz ki, Bilecik Üniversi-
tesi, güzel ve özgün yerini kazanacak.

Bilecik’in 30 yıllık senaryosunu çıkarmı  durumdayız. Bundan 
sonra hangi yıllarda neresi imara açılacak, hedefi ne olacak, ne za-
man, nereye kadar büyüyecek bunları planlıyoruz. Mutlaka eksik-
likler vardır. Süreç içerisinde hatalarımızdan da aldı ımız derslerle 
bu eksikleri tamamlayıp, ça ın artlarına uygun bir Bilecik in a
etmek ve gelecek nesile aktarmak istiyoruz. 

Karasu Projesi Bilecik için oldukça önemlidir. Bu proje-
den ve bölgeye katkılarından bahseder misiniz?

Bilecik’in önemli bir sorunu da su problemiydi. Belki günlük 
ihtiyaçta biz bunu çok fark etmiyorduk; ama Bilecik’i gelece e ta ı-
yacak su kayna ımız pek yoktu. Mevcut su kaynaklarımız da haki-
katen sa lıklı de ildi. Bilecik’in daha önceki yöneticileri de geçmi
dönemlerde bu sıkıntıları ya adı ı için, 1991 yılında devlet yatırım
projesi kapsamına giren Karasu çme Suyu Projesi’ni ba latmı lar-
dı. Biz göreve geldi imizde Sö üt, Pazaryeri, Osmaneli ilçeleri-

TOK  ile yapılan çalı malar neticesinde u anda Bilecik’te konut 
sıkıntısı yok.
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Biz de bu ayki dosya konumuzda, Türkiye’deki engellileri 
ele alarak; konuyu gerek hükümet, gerek yerel yönetimler ge-
rekse  akademik açıdan enine boyuna irdeledik. TBMM’de aynı
zamanda görme engelli insanımızı temsil eden AK Parti stanbul
Milletvekili Lokman Ayva’ya göre, 2005 yılında TBMM’de kabul 
edilen Özürlüler Yasası, bir milat konumunda. Türkiye’de ya ayan
özürlülerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen yasa, belki özürlülerin 
sorunlarını bitirmeyecek;  ama çözüm noktasında önemli bir adım
oldu una üphe yok.

Zorluklar ve ba arılarla dolu bir ya amınız var. Kendi-
nizden biraz bahseder misiniz?

1966 yılında Konya’da do dum. 11 ya ındayken geçirdi im
menenjit hastalı ı nedeniyle görme kabiliyetimi kaybettim. E i-
timime 5 yıl kadar ara verdikten sonra, Ankara Körler Okulu’na 
girdim. Lise, üniversite ve mastır derken e itimimi tamamladım.

portacılıktan ngilizce ö retmenli ine, belediyede danı manlık-
tan milletvekilli ine kadar pek çok alanda görev aldım. Her zaman 
sıkıntı içindeki insanlarımızın ya adı ı problemleri en aza indirme 
ve onlara daha güzel bir ya am sunma çabası içinde oldum.  Bu 
nedenle sivil toplum kurulu larında, yurt içi ve yurt dı ı proje ça-
lı malarında içinde yer aldım.

Kar ınıza çıkan bir kaldırım si-
zin için engel olmayabilir. Peki ya 
onlar için?

Son açıklanan verilere göre Türki-
ye’de her 8 ki iden biri engelli. Yani 
yakla ık 8,5 milyon insan, normal bir 
ki inin ki isel ya da sosyal ya antısında
kendi kendisine yapması gereken i leri,
bedensel veya zihinsel yeteneklerindeki 
kalıtımsal ya da sonradan olma herhan-
gi bir eksiklik nedeniyle yapamıyor. Bu 
rakama onların çekirdek ailelerini de 
dahil etti imizde, ortaya inanılmaz bir 
sonuç çıkıyor. Türkiye’de 34 milyon ki-
inin ya kendisi ya çocu u ya da karde i

engelli. Peki, onların ne kadar farkında-
yız? Onları seviyoruz; ama hayatı onlar 
için gerçekten kolayla tırıyor muyuz? 
Sosyal hayata ne kadar dahil olabiliyor-
lar? Toplum olarak onları yeteri kadar 
istihdam edebiliyor muyuz? Ya onlar 
haklarının ne kadar farkında?

Kapak DosyasıKapak Dosyası

Sadece Sevmek Yetmez 

Cihan Da
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Özürlüler Yasası
sorunları bitirmeyecek 
ama çözümleri 
ba latacak

Özürlüler Yasası size göre ihti-
yacı kar ılıyor mu?

unu unutmamak gerekir ki, bütün 
sorunları çözemezsiniz. Çünkü ihti-
yaçlar bitmez ve sürekli de i ir. 2005’te 
çıkardı ımız yasa Türkiye’nin 20 sene 
ilerisinde; ancak Türkiye’deki özürlü-
ler olarak bizler henüz o yasanın i imizi
görece i hale gelemedik. Mesela orada 
ayrımcılık suç haline getirildi; ama biz 
ayrımcılı ı konu abilecek durumda de-
iliz. Türkiye’deki özürlüler ayrımcılık

acısını hala çekmekteler; çünkü hiçbir 
ey talep etmediler. Siz talebinizi ortaya 

koymadı ınız sürece, ayrımcılıkla kar-
ıla maz, o ihtiyacı da fark etmezsiniz. 

Peki yasa, uygulamayı kontrol 
edebilme imkanı sa lıyor mu? 

Aslında yasanın uygulanamaması
yasadan de il, bizlerden kaynaklanıyor.

u anda özürlülerin sadece yüzde 18’i 
yasanın çıktı ından haberdar. Yasanın
getirdi i hakları bilenlerin sayısı daha 
da dü ük. Siz bilmedi iniz bir hakkı
talep edemezsiniz. Bu artlar altında
yasanın uygulanmasını da bekleyemez-
siniz.

En büyük engelimiz
ön yargımız

Size göre toplumda özürlü nasıl bir yer ediniyor?

Vatanda ımız özürlülerle ilgili kavramları özürlüleri gözlemle-
yerek ö renmiyor. Annesinden, babasından, dedesinden, kom u-
larından ya da arkada larından bir mirası devralırcasına yakla ıyor
özürlüye. Bu yüzden bizleri yüzlerce yıl öncesinin bakı  açısıyla
algılıyor. Bu bakı  açısıyla vatanda , gerçekte bizi tanımadan fikir 
sahibi oluyor. Bizi de il yüzlerce yıl önceki körleri gören bu bakı
açısı, en büyük engelimiz.

Nasıl bir bakı  açısı bu?

Toplum; özürlülerin okuyabileceklerine, e itim alabilecek-
lerine, kariyer sahibi olabileceklerine, çalı ıp üretebileceklerine, 
toplumsal hayata katılıp yuva kurabileceklerine inanmıyor. Mesela 
kör birinin tırnak kesmesini, tıra  olmasını anlayamıyor. Bunun 
yanında e itim görmek istedi inde, müdür okula kabul etmek is-
temiyor ya da ö retmen sınıfa, i veren i e kabul etmek istemiyor. 
Bu nedenle öncelikle özürlülerle ilgili geçmi ten kalan bu bakı
açısının düzeltilmesi gerekiyor. 

Geli mi  ülkelerle kıyasladı ınızda, Türkiye’nin özürlü-
lere kar ı izledi i politikayı nasıl de erlendiriyorsunuz?

Avrupa için konu ursak orada özürlülerin durumu pek iç açıcı
de il. Avrupa, bol para aktararak bu sorunu çözdü ünü zannedi-
yor. siz oranları, topluma katılımın az olması, mahkeme karar-
ları, parlamento çalı malarının yetersizli i, özürlülerin mutsuz 
olmaları hep örnek te kil ediyor.

Türkiye, özürlülere yakla ım açısından Avrupa’dan daha 
hızlı ilerliyor. Amerika ise, özürlülere yakla ımda dünyada 
alı ılagelmi  bakı  açısının dı ına çıkarak daha gerçekçi bir 
açısından yakla ıyor.

2005 yılında çıkan Özürlüler Yasasının önemli bir dö-
nüm noktası oldu unu söylediniz. Bu yasayı çıkarırken ne 
gibi zorluklarla kar ıla tınız?

Bu yasayı çıkarmak, di er yasalara göre oldukça kolay oldu. 
Özürlüler Yasası Türkiye’ye has bir yasadır. Türkiye’deki özür-
lüerin ihtiyaçları ve sorunları göz önüne alınarak hazırlandı. Pek 
çok açıdan Avrupa ülkelerindeki örneklerinden de önde bir yasa. 
nsanların hayata kar ı algılamalarını de i tirmeyi amaçlıyor.  Biz 

bu yasayı çıkarırken Ba bakanımız Recep Tayip Erdo an ile unu
söylemi tik: “Bu yasa sorunları bitiren bir yasa de il, çözümleri 
ba latan bir yasa olacak.” Çünkü temel sorun bakı  açısı. Sistemin 
özürlülere göre ayarlanmı  olmaması ve özürlülerin kendilerine 
kar ı özgüvenlerinin olmaması. Bunları da birkaç yasa çıkararak
çözemezsiniz. Özürlülerle sürekli iç içe olan biri olarak unu söy-
leyebilirim ki, yasa çıktıktan sonra güzel geli meler ya andı. Artık
özürlüyü; sokaklarda, sinemalarda, törenlerde daha çok görüyo-
rum.

AK Parti stanbul Milletvekili Lok-
man Ayva: “Özürlüler Yasası sorunları
bitiren bir yasa de il, çözümleri ba latan
bir yasa olacak.”
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Yerel yönetimlerde bulunmu , STK’larda çalı mı  ve u
anki hükümettede milletvekilli i yapan birisi olarak; sizce 
devlet, yerel yönetimler ve STK’lar arasında yeterli bir ko-
ordinasyon var mı?

Eskiden özürlülerle ilgili koordinasyona gerek duyulmazdı;
çünkü bu saydı ınız birimlerin do ru dürüst görevleri yoktu. Yö-
neticiler ya da ilgili ki iler, içinden geldi i için bir eyler yapıyorsa
yapıyordu. u an koordinasyon gerekiyor; çünkü son yıllarda ku-
rumlarda ilgili birimler yapılanmı  kurulmu  durumda. Yasanın
çıkmasının ardından yeni bir durum olu tu. Belediyelerin, hükü-
metin, sivil toplum kurulu larının, irketlerin yeni duruma göre 
pozisyonlarını belirlemeleri gerekiyor. u an için bu koordinasyon 
henüz olu mu  de il.

Belediyeler özürlüsünden haberdar olmalı

Yerel yönetimler özürlü vatanda larımız için neler ya-
pabilir?

Öncelikle belediyelerin özürlüsünden haberdar olması gere-
kir. Özürlünün nerede ya adı ı ve neye ihtiyacı oldu unu bilmeli. 
Bunu yapmak zor ve masraflı de il. Maddi anlamda herkese yar-
dımcı olamayabilirler. Özürlü Yasasını anlatarak da özürlülerin 
kaynaklardan faydalanmasını sa layabilirler.

Özürlüye yakla ım konusunda toplum neler yapabilir?

Çok küçük eyler.  Mesela ona: En son okudu un kitap han-
gisi? diye sorabilir. “Evli misin?” yerine “Kaç çocu un var?” diye 
sorabilir; “Çalı ıyor musun?” yerine “Nerede çalı ıyorsun?” diye 
sorabilir. Bu tür ufak farklılıklar özürlüye sen yapabilirsin, sen 
ba arabilirsin mesajı veriyor.  Ya da çocu unu okutmayan ailelere 
baskı yapabilirler. Sivil toplum kurulu ları var, buralarda gönüllü 
olarak çalı abilirler.

Ba cılar’da örnek saray: 
Ba cılar Engelliler Sarayı

Türkiye’de engellilere yöne-
lik önemli çalı malar yürüten 
Ba cılar Belediyesi, hayata geçir-
di i projelerle yerel yönetimlere 
örnek oluyor. Geçti imiz yıllarda
bedensel engellilerin ihtiyacına
yönelik açılan Engelliler Rehabi-
litasyon Merkezi’nin ardından
yakın bir zamanda faaliyete ge-
çecek Engelliler Sarayı’yla da 
engelli vatanda larımıza hizmet 
vermeye hazırlanıyor. Sarayda 
engelli vatanda larımızın kültü-
rel ve sportif faaliyetlerle sosyal 
hayata katılımları sa lanırken,
çe itli kurslarla da becerilerini 
geli tirmeleri amaçlanıyor. Atöl-
yelerde ürettikleri ürünleri de 
sergi alanlarında sergileyebile-
cek olan engelliler, ürünlerini 
satarak gelir elde edebilecek. 
Özürlü ailelere için psikolojik 
danı ma merkezleri, konferans 
salonları ile tedavi odaları ola-
cak toplam 7 katlı olan sarayda 
özürlülerin her ihtiyacı dü ünül-
mü  durumda. Sinema, tiyatro 
salonları, yüzme havuzları, reha-
bilitasyon ve psikolojik danı ma
merkezleri, e itim merkezleri, 
atölyeler, otopark vb.

Ba cılar Belediye Ba kanı Lokman Ça ırıcı
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Özürlülere ula ım kolaylı ı
sa lamak amacıyla yürürlü e koy-
du unuz “Alo 153” projeniz ka-
muoyunda da ses getirdi. Bu proje 
özürlülere nasıl bir yarar sa lıyor?

Bir özürlü için en büyük sıkıntının
ula ım oldu u gerçe inden yola çıkara-
rak, geçti imiz sene ALO 153–3 Özür-
lü Ula ım Servisi’ni hizmete sunduk. 
Toplu ta ıma araçlarını kullanamayan 
özürlü ve ya lılar, bizi arayarak dile-
dikleri yerlere ula abilirler. 50 araçla 
ba lattı ımız bu çalı mayla her gün or-
talama 200 özürlüyü sosyal hayata dahil 
etti imiz için çok mutluyuz. 

u ana kadar çok olumlu tepkiler 
aldık. Birçok insan ilk kez evlerinden 
çıkarak hayata karı ıyor. Sinemaya, de-
niz kenarına gidiyor. 

“Belediyelerin her eyden önce sı-
nırları içindeki özürlü sayısını tespit 
etmeleri gerekiyor. htiyaçlar belir-
lendikten sonra, altyapı hizmetleri 
özürlülere uygun yapılmalı.”

stanbul’da imkânlar oldukça 
geni  görünüyor. Bu konuda yerel 
yönetimler neler yapabilir? 

Belediyelerin her eyden önce sı-
nırları içindeki özürlü sayısını tespit 
etmeleri gerekiyor. htiyaçlar belirlen-
dikten sonra, altyapı hizmetleri özür-
lülere uygun yapılmalı. Kaldırımlar,
yollar, sinyalizasyon ı ıkları özürlülere 
uygun yapabilir ya da okullar, kamu 
binaları ilk yapımlarında özürlülerin 

SÖM’den özürlüleri soka a
alı tıran proje

Ba bakan Recep Tayip Erdo an’ın stanbul Büyük ehir Bele-
diye Ba kanı iken kurulmasına önayak oldu u stanbul Büyük e-
hir Belediyesi Özürlüler Müdürlü ü ( SÖM), özürlülere yönelik 
yürüttükleri pek çok projeyle özürlülerin hayatını kolayla tırıyor.
Özellikle hayata geçirdikleri Alo 153-3 projesiyle stanbul’da ya-
ayan özürlülerin sosyal hayata katılımında önemli bir mesafe bir 

kaydetmi  durumdalar.  Biz de SÖM Müdürü Bekir Köksal’a bu 
projenin detaylarını ve sıradaki projeleri sorduk.

SÖM’ün faaliyet alanları ve görevleri nelerdir? Özürlü-
lerin hayatını kolayla tırmak için ne tür çalı malar yürütü-
yorsunuz?

stanbul Büyük ehir Belediyesi Özürlüler Müdürlü ü ( SÖM)
olarak bizim asıl misyonumuz özürlüleri evinden çıkarıp topluma 
dahil etmek. Bu amaçla stanbul’da 18 merkezde her ya tan ve 
gruptan (ortopedik, görme, i itme, süre en, zihinsel) tüm özürlü-
lere hizmet götürüyoruz. 

SÖM olarak gerçekle tirdi iniz projeler neler?

Zihinsel Özürlüler Mesleki E itim ve Beceri Kazandırma
merkezlerimizde, sadece zihinsel özürlülere okuma-yazma, resim, 
müzik, takı-tasarım, ebru gibi derslerle hem mesleki e itim ver-
meye çalı ıyor hem de onların sosyalle melerine katkıda bulunu-
yoruz.

Bakırköy Florya’daki Çiroz Özürlüler Rehabilitasyon 
Kampı’nda nisan ve ekim ayları arasında tatil imkanı bulamayan 
4800 özürlü ve yakınına hizmet veriyoruz. 50 evin bulundu u bu 
kampta buzdolabından klimasına, sıcak suyundan televizyonuna 
kadar her ey mevcut. stanbul’da ya ayan ve daha önce kampa ka-
tılmayan her özürlü bu hizmetten faydalanabiliyor.  Beyaz baston, 
ses kayıt cihazı, tekerlekli sandalye, koltuk de ne i, i itme cihazı,
protez gibi medikal yardımlarda bulunuyoruz. 2001 yılında s-
tanbul Milli E itim Müdürlü ü ile imzaladı ımız bir protokolle, 
ÖSHA (Özürlünün Sosyal Hayata Adaptasyonu ya da Toplumun 
Özürlüye Adaptasyonu) Projesini hayata geçirdik. Yapılan sunum-
larla yılda do rudan 25 bin civarında, dolaylı olarak da 240 bini a -
kın ö renciye özürlülü ün ne oldu u ve onlara nasıl davranılması
gerekti i konusunda e itimler düzenliyoruz. 

E itim, özürlüye bakı  açısında fark 
yaratıyor

Peki, e itimler fark yaratıyor mu?

Sunumun ba ında her ö renciye bir anket doldurtuyoruz ve 
özürlülere bakı  açısını ö reniyoruz. “Zihinsel özürlü bir arkada-
ınız olmasını ister misiniz” gibi sorular yöneltiyoruz. Sunumdan 

sonra aynı testi tekrarladı ımızda çocuklarda, yüzde 90-95’e yakın
bir bilinç de i ikli i oluyor. Önce “Özürlülerden korkarım.” di-
yen çocuklar sunumun ardından “Bundan sonra özürlülere yar-
dımcı olaca ım.” diyorlar.

SÖM Müdürü Bekir Köksal
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Türkiye’de özürlülere hizmet götürürken kar ıla tı ınız
sıkıntılar neler?

Türkiye’de özürlülere yönelik hizmet verilirken çekilen sıkın-
tılardan biri de gönüllülük esasının yeterince i lemiyor olması.
Bizim u an yaptı ımız birçok hizmet için yurtdı ındaki gönül-
lülerden çok sayıda destek geliyor. Türkiye’de henüz bu sistem 
oturmadı. Belediye kanununda yeni düzenlemeler yapıldı. Biz de 
özürlülere destek verecek avukatlar, sosyologlar, psikologlar, sos-
yal hizmet uzmanları, fizyoterapistler ya da gerek bu alanlarda ge-
rekse de farklı bölümlerde ö renim gören üniversite ö rencileriyle
beraber çalı mak isteriz. 

Özürlü vatanda larımızın önündeki en büyük engel ne-
dir?

En büyük sorun, özürlülerin haklarını bilmemesi ve onların bu 
konuda bilinçlendirilmemeleri. Çünkü bilmedikleri için, haklarını
bile talep edemiyorlar. Keza aileler de yeterli bilgiye sahip de iller.
Oysa haklarını bilseler eksikliklerin giderilmesi konusunda, gerek 
yerel yönetimleri gerekse de toplumdaki di er ilgilileri zorlayabi-
lirler. Böylece görevlerini yapmayanlar da özürlülerin baskısıyla
mecburen yapacaklardır.

Bir yılı a kın bir süredir SÖM’desiniz. Göreve ba lama-
dan önce özürlülere bakı ınız nasıldı, imdi nasıl?

Evinizde özürlü birisi yoksa, özürlülük size sıradan bir eymi
gibi geliyor. Onların sıkıntılarını, taleplerini bir yerlerden duyu-
yorsunuz; ama gerçekte bilmiyor oluyorsunuz. “Ba kalarının ıstı-
rabını çekmek çok kolaydır” diye bir söz vardır. Burada onlarla be-
raber çalı maya ba ladı ınız zaman, onların sıkıntıları giderilince 
hissettikleri mutluluk size de yansıyor. Gözleri görmeyen bir ço-
cuk geliyor ve siz kendi çocu unuzu dü ünüyorsunuz. Bu yüzden 
onun gelece inin daha güzel, daha farklı olması için gerekli çabayı
elinizden geldi i kadar gösteriyorsunuz. 

de kullanabilecekleri ekilde düzenle-
nebilir. Zaten, yeni özürlüler yasasıyla
bu, bir zorunluluk haline geldi. Bunun 
dı ında belediyeler kendi tesislerinde 
özürlüler için kültürel ve sportif faali-
yetler düzenleyebilir. Mesela çok dü ük
maliyetle birçok çocu un hayatını kur-
tarabilecek Denver adı verilen bir test 
yapabilirler. Bu test 0–4 ya  arası çocuk-
lara yapılıyor ve onlardaki olası zihinsel 
geriliklerin tespit edilmesini sa lıyor.
Biz, aynı zamanda, belediyelere danı -
manlık hizmeti vererek onlara yardım
ediyoruz. Anadolu’dan gelen belediye-
lere, özürlülerle ilgili nasıl projeler üre-
tecekleri konusunda destek verebiliriz. 

SÖM, özürlüleri i
hayatına dahil ediyor

Özürlüleri i  hayatına kazan-
dırmaya yönelik çalı malarınız da 
var. Bu projeden yeterince verim 
sa layabiliyor musunuz? Süreç ne 
ekilde i liyor?

Yasa, özürlülerin istihdamına yö-
nelik 50 ki iyi a an i yerlerinde yüzde 
3’lük bir kota koymu ; ama resmi kayıt-
lara baktı ımız zaman bunu dolduran 
kurulu  hemen hemen yok gibi. SÖM
olarak biz hem i verenlerin nitelikli i -
gücü bulabilmelerini sa lamak hem de 
özürlülerden gelen talepleri bulu tura-
bilmek için bir istihdam birimi kurduk. 
Burada özürlülerin CV’sini alıyoruz ve 
çe itli insan kaynakları irketlerinden ya 
da do rudan firmalardan istenilen nite-
likleri ö reniyoruz. Ço u kez ilk müla-
katı burada yapıyor ve özürlüleri i ye-
rindeki görü meye götürüp getiriyoruz. 

e girme sürecine dek onlara her türlü 
deste i veriyoruz. 

“Türkiye’de özürlülere yönelik 
hizmet verilirken çekilen sıkıntılar-
dan biri de gönüllülük esasının ye-
terince i lemiyor olması. Yurtdı ın-
da gönüllülerden çok sayıda destek 
geliyor Oysa Türkiye’de bu sistem 
henüz oturmadı.”
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taya çıkmasına da yardımcı olmu tur.
Özürlülerin örgütlenmesinin, sosyal ve 
çevresel engelleri ortaya çıkardı ı gibi, 
özürlüler lehine yapılan kanunî düzen-
lemeleri de sosyal model ekseninde ge-
li tirdi ini söyleyebiliriz. 

Prof. Dr. Seyyar: “2005 tarihli 
Özürlüler Yasası, özürlülerle il-
gili, yıllardır biriken sorunların,
do ru bir ekilde çözümlenmesine 
önemli derecede katkı sa layan
bir vasıtadır.”

Prof. Dr. Ali Seyyar: “ verenler
özürlü istihdamı konusunda 
te vik edilmeli”

Özürlülerin gündelik hayatın getirdi i zorluklar dı ında en bü-
yük problemlerinden biri de i  ya amına yeterince dahil olamama-
ları. Türkiye’de 50’den fazla personel çalı tıran bir kurumun, bu 
sayının yüzde 3’ünü özürlülerden seçmesi zorunlu. Ancak uygula-
maya baktı ımızda bu anlamda aksaklıklar ya anıyor. Sakarya Üni-
versitesi ö retim üyesi Prof. Dr. Ali Seyyar, istihdam konusunda 
Batı standartlarına ula ılabilmesi için i verenlerin te vik edilmesi 
gerekti ini dü ünüyor.

Batı Dünyası ile Türkiye arasında yasal sosyal düzlemde 
özürlülere kar ı nasıl bir yakla ım farklılı ı var? 

Avrupa ülkeleri, 1970’li yıllardan itibaren özürlülük alanında,
önemli kanunî düzenlemeler gerçekle tirebilmi  ve bu çerçevede 
özürlülerin sosyal hakları belirlenmi tir. Bundan önceki dönem-
lerde özürlülük konusunda, medikal yakla ımın bir yansıması
olan özel e itim, tıbbî tedavi ve rehabilitasyon hakim idi. Medikal 
model, gerek bakıma muhtaç özürlülerin, gerekse i gücü niteli-
i ta ıyan özürlülerin temel ihtiyaçlarına cevap veremedi i için, 

sosyal model yakla ımlarıyla zenginle tirilmi tir. Özürlülerde 
görülen i sizlik ve yoksulluk gibi sorunlar, sosyal dı lanmanın bir 
sonucu olarak dü ünüldü ü için, örgütlü özürlü hareketlerin or-

Engellere meydan okuyan atlet Ramazan Çu lan:
1975 yılında stanbul’un Küçükçekmece ilçesinde do an

Ramazan Çu lan, 3 ya ında geçirdi i çocuk felci nedeniyle 
yıllarca bacaklarını kullanamadı. Önceleri tekerlekli 
sandalyesi olmadı ı için dı arı çıkamadı. Bu nedenle 
karde leri okula giderken, o, e itimine ba layamadı.
Matbaada çalı an abisinin getirdi i dergiler ve kitaplar onun 
hayata bakı ını de i tirdi. Kitaplar Çu lan’ın hayatında çok 
önemli bir yer kapladı ve dı arıdan okumaya karar verdi. 
Yava  yava  hayatı tanımaya ba laması gerekti ini fark eden 
15 ya ındaki Çu lan, her alanda kendini geli tirdi. Kurslara 
gitti. leti imden elektroni e, muhasebeden medikale, pek 
çok konuda kendini donattı. Çok spora meraklıydı. Avrasya 
Maratonu’na katılarak kendini sınamak istedi. Böylece 
onun için profesyonellik kapısı açıldı. Türkiye’de pek çok 
ampiyonada kendini gösterdikten sonra, sıra uluslararası

arenaya gelmi ti. Çu lan kendi deyimiyle herkesin 4 saatte 
ko arsın dedi i 42 kmlik parkuru 2:00:01 dereceyle ko tu ve 
dünya klasmanında bir anda 33. sıraya yükseldi. Yurtiçinde ve dı ında pek çok madalya kazandı.
Ramazan Çu lan hayat doluydu ve ya amın her alanında varolmak istiyordu. Engellilerin ya adıkları
sorunları çözmek amacıyla çok sayıda dernekte çalı tı hala da çalı maya devam ediyor. u an 
stanbul Büyük ehir Belediyesi Özürlüler Müdürlü ü’nde çalı an Çu lan koordinasyon görevinin 
yanında yüzlerce okuldan gelen binlerce ö renciye engellilerin hayatı hakkında e itimler veriyor.

Prof. Dr. Ali Seyyar



20 Birlik 2008/1

dur. Sosyal modelde, hayata tam olarak katılımda güçlük çeken bir 
özürlü, engelli durumundadır. Sosyal politika kapsamında özürlü-
lerin hayatlarını kolayla tırıcı ve çevresel engelleri ortadan kaldırıcı
uygulamalar esastır. Sosyal bakım modelinde, engellilik özürlüler 
için sosyal bir sonuçtur. Dolayısıyla engellilik, i levsel yönden ye-
tersiz olan özürlü bireyin çevre ortamının olumsuz artlarıyla kar ı
kar ıya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Özürlü, çevre artlarından
dolayı engelli hale getirilmektedir. levsel bozukluk veya yetersiz-
lik kendi ba ına bir engellilik te kil etmemektedir.

Özürlülük, dar anlamda ve sosyal politika uygulamaları dı ın-
da ele alındı ında ço u kez engellilik ile e  anlamlı tutulmakta-
dır. Özürlülük, kalıcı ve ortadan kaldırılması mümkün olmayan 
sürekli bir durum arz etmektedir. Özürlülü üne ra men toplum 
hayatında, ba kalarıyla e it düzeyde yer alma fırsatlarından yarar-
lanabilme ansına sahip olması halinde ise ki i, engelli olmaktan 
çıkmaktadır. Engellili in ortadan kaldırılması, bir ba ka ifadeyle 
özürlülerin sosyal hayata e it katılımının sa lanması, aktif sosyal 
politikalar ve sosyal duyarlı kesimlerin gönüllü katkıları ile müm-
kündür.

Özürlülerin manevi ihtiyaçları da 
kar ılanmalı

Sizce yasadaki eksiklikler ve getirilen yenilikler neler-
dir?

Özürlüler Yasası, özürlü dostu sosyal politika enstrümanlarıyla,
bütün özürlü grupların temel ihtiyaçlarına uygun çözüm sunmak-
tadır. Bütün bu yeniliklere ra men kanunda, gerek SHÇEK (Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) kurumlarında, gerekse ev 
ortamında ya ayan bakıma muhtaç özürlülere dönük tıbbî ve sosyal 
bakım uygulamalarına yönelik temel uygulamalara yer verilirken, 
özürlülerin manevi ihtiyaçlarının kar ılanmasına yönelik bakım,
danı manlık ve rehberlik hizmetleri göz ardı edilmi tir. Halbuki 
bütüncül ve etkin bir bakım konseptinin olu turulabilmesi açısın-

Türkiye’de bu süreçler 20–30 sene 
gecikmeli olarak ya anmı tır. Gerçi 
1976’da çıkarılan 2022 sayılı yasa, i siz
özürlüleri ve 65 ya  üzerindeki ya lıları
belirli bir gelire kavu turmaktaydı. An-
cak buradan elde edilen gelir, sosyal ih-
tiyaçlara cevap vermekten çok uzak idi. 
Batı Dünyası, sosyal model ekseninde 
olu turulan kurumsal yapılarıyla özürlü 
sorunlarına çoktan çözüm bulmu ken,
Türkiye, millî özürlüler politikalarını
belirlemek üzere Ba bakanlı a ba lı
Özürlüler daresi Ba kanlı ı’na ancak 
1997 yılında kavu abilmi tir. Özür-
lülük bilinci ve örgütlü hareket de bu 
süreçten sonra hız kazanmı tır. lk yasa 
tasla ına bakıldı ında, içeri inin me-
dikal modele daha yakın oldu u anla-
ılacaktır. Özürlülere dönük kanunî 

hakların belirlenmesi ile ilgili taleplerin 
gün ı ı ına çıkması ile özürlülü e yö-
nelik sosyal politikaların ekillenmesi
de mümkün olmu tur.

2005 yılında, özürlülere yönelik 
çıkan yasayı nasıl de erlendiriyor-
sunuz?

2005 tarihli Özürlüler Yasası, özür-
lülerle ilgili yıllardır biriken sorunla-
rın do ru bir ekilde çözümlenmesi-
ne önemli derecede katkı sa layan bir 
vasıtadır. O halde do ru, yani etkin 
ve isabetli çözüm stratejileri nelerdir? 
Bu, özürlüler konusuna nasıl baktı ı-
mıza ba lıdır. Özürlüler Yasası, özür-
lüler konusunu ilk kez, sosyal politika 
kapsamında de erlendirmi  ve böylece 
önemli bir paradigma de i imine yol 
açmı tır. Özürlülü ü engellilik ile e
tutup yetersizli e indirgeyerek, birey-
sel biyolojik bozukluklar olarak ele alan 
“medikal model” yerine hukuki, fiziki, 
mesleki ve sosyo-kültürel engelleri or-
tadan kaldıran bir “sosyal model” ortaya 
çıkmı tır.

Nedir bu model?

Ayrımcılık yapmama, fırsat e itli i
ve sosyal hayatın bütün kademelerine 
tam katılım gibi ilkeler, yasanın temel 
açılımlarıdır. Sosyal model anlayı ına
göre, özürlülük bir hastalık de il sos-
yal bir realite ve bir insanlık durumu-
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Yönetmelik” çıktı. Ancak yönetmelik, 
korumalı i yerinin ve çalı acak perso-
nelin özellikleri ve kurulu artları ile 
ilgili detaylı bilgiler vermesine kar ılık
devlet deste inin biçimi üzerinde fazla 
durmamaktadır.

verene destek verilmeli
Peki devlet deste i nasıl olabi-

lir?

Devlet, korumalı i yeri açacak ger-
çek veya tüzel ki ilere yatırım maliyet-
lerinin belirli bir oranını kar ılamak
üzere faizsiz kredi vermelidir. Di er
taraftan korumalı i yerlerinde çalı acak
özürlülere ödenecek ücretlerin belirli 
bir kısmı, devlet tarafından kar ılan-
malıdır. Ki i ba ına ödenecek meb-
la , ki inin özürlülük derecesine göre 
belirlenmelidir. verenlerin ödemesi 
gereken i veren sigorta prim hissele-
ri de hazine tarafından kar ılanabilir.
Korumalı i yerlerini, kurumlar vergi-
sinden de muaf tutulmalıdır. Korumalı
i yerlerinde verilecek i  e itimleri, halk 
e itim merkezleri aracılı ı ile ve mes-
lek tecrübesine sahip emeklilerin (usta 
ö reticiler, i  adamları, meslek ö ret-
menleri) gönüllü katılımı sa lanarak
gerçekle tirilmelidir.

Son olarak eklemek istedikleri-
niz nelerdir? 

Son yıllarda özürlülük konusunda 
halkımız, medyanın sorumlu yakla ımı
ile daha bilinçli bir seviyeye gelmi tir.
Özürlülerin toplum hayatına kazandı-
rılmaları tek taraflı bir süreç olmadı ına
göre; üniversiteler, okullar ve özellikle 
i  dünyası, bu sürece aktif olarak kat-
kı sa lamalıdır. Toplumsal kayna ma-
nın sa lanması, ba ta birbirimize nasıl
baktı ımıza ba lıdır. Özürlü bireylerin 
gelece e ümitle bakabilmeleri, onlara 
sa layaca ımız fırsatlarla yakından il-
gilidir. Kanunlar, yol gösterici yönle-
riyle özürlülere bir hak olarak tanınan
bu fırsatların asgari boyutunu gösterir. 
Özürlülükle ilgili sosyal sonuçların he-
deflenenin üzerinde gerçekle mesini
istiyorsak, hepimiz ahlâki ve vicdani 
sorumluluk alanımızı geni  tutmalıyız.

dan tamam-
layıcı bir 
unsur olarak 
manevi ba-
kım hizmet-
lerine her 
h a l ü k â r d a 
ihtiyaç var-
dır. Sosyal 
b o y u t u y l a 
manevi ba-
kım, bakı-
ma muhtaç 
ki inin ma-
neviyat ın ı ,
yani ki isel

geli imini ve moralini güçlendirmeyi, hayata ba lılı ını artırmayı,
iç dünyasıyla barı ık olmasını, manevi sapmalarını ve korkularını
gidermeyi amaçlayan insan odaklı bütüncül hizmetlerdir. Sosyal 
modelden sonra manevi model konseptinin de geli tirilmesi ge-
rekmektedir.

“Engellili in ortadan kaldırılması, bir ba ka ifadeyle 
özürlülerin sosyal hayata e it katılımının sa lanması; aktif 
sosyal politikalar ve sosyal duyarlı kesimlerin gönüllü katkı-
ları ile mümkün.”

Türkiye’de özürlü istihdamına yönelik ne tür eksiklikler 
gözlemliyorsunuz? Bu eksikliklerin giderilmesi için çözüm 
önerileriniz nelerdir? 

Özürlü i gücünün istihdam oranı Batı Dünyasına göre halen 
dü ük seviyelerdedir. verenler, özürlü istihdamı konusunda te -
vik edilmeli. Özel sektörün özürlü istihdamı konusunda daha is-
tekli olabilmesi için, emek piyasasına yönelik uygulanan “kota” ve 
“para cezası“ sistemi, i verenlere de makul gelebilecek fakat son 
tahlilde özürlülerin lehine olabilecek bir ekilde yeniden yapılan-
dırılmalıdır. lk önce kota kapsamına giren i letmelerin sayısının
artırılması gerekmektedir, Bir ba ka ifadeyle, 50 i çi çalı tırma li-
miti, zamanla veya etaplar halinde a a ıya do ru çekilmelidir. Di-
er taraftan kota oranları, i letmelerin büyüklü üne göre esnek bir 
ekilde artırılabilir. Özürlü i gücünün verimlili ini artırabilmek

adına da -KUR, özürlülere dönük sistemli mesleki rehabilitas-
yon programları uygulamalıdır.

 Korumalı i yerleri hakkındaki dü üncelerinizi ö rene-
bilir miyiz?

Normal i gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel 
özürlüler, a ır derecede özürlüler ve birden fazla özrü olanların
da istihdam edilmeleri son derece önemlidir. Bu kesim için kota 
sisteminin i lerli i bir anlam ta ımaz. Çünkü i verenler, genelde 
hafif derecede sakat olanları tercih etmekte. O halde korumalı
i yerlerinin olu turulması ve i letilmesi, devlet tarafından te vik
edilmelidir. Gerçi 2006 yılında “Korumalı yerleri Hakkında
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Kent Esteti iKent Esteti i

Her geçen gün nüfusu artan bir ehir olan stanbul, tanıtım
yapmak isteyen firmalar için de oldukça kârlı bir mecra. Bunun far-
kına varan ve ehrin dört bir yanında afi , tabela ya da billboardlarla 
reklamlarını yapmak isteyen firmalar, stanbul Büyük ehir Beledi-
yesi bünyesinde hizmet veren Kentsel Tasarım Müdürlü ü’nün
rehberli inde bu isteklerini gerçekle tiriyor. Peki, stanbul gibi 
modern; ama tarihi dokusuyla da geleneksel olan bir ehirde, bu 
tip görsel araçların ehrin mimari dokusuna uygunlu u nasıl sa la-
nıyor? 2001 yılında faaliyete geçirilen Kentsel Tasarım Müdürlü-
ü, stanbul’un ana arterlerinde kullanılan tüm görsel malzemeler 

için hem bir ba vuru hem de denetim mecrası. stanbul gibi bir 
metropolde görsel kirlili e sebep olmadan, gelen talepleri do ru
de erlendirmek adına hizmet verdiklerini belirten Kentsel Tasa-
rım Müdürü ule Sava , ehrin tarihi ve mimari önemi nedeniyle 
sorumluluklarının da büyük oldu unu belirtiyor.

Kentsel Tasarım Müdürlü ü’nün görev ve yetkileri ne-
lerdir?

Kentsel Tasarım Müdürlü ü, Reklam lan ve Tanıtım Yönet-
meli i kapsamında çalı malarını sürdürmektedir. 2005 yılında ya-
yınlanan bu yönetmelikte belirtilen i levleri yürüten birimimizin 
görev tanımında da stanbul’un ana arterlerindeki tüm görsel ele-
manlar, reklam panoları, tanıtım tabelaları ve bunlarla ilgili ö eler
yer alıyor. Bu yönetmelikte; bahsi geçen görsel elemanın, binanın
neresinde, hangi boyutta, hangi renkte ya da hangi yazı biçiminde 
yer alması gerekti ine kadar birçok ayrıntı yer alıyor. Biz de fir-

stanbul, asırlardır birçok mede-
niyetin gözbebe i olurken, günümü-
zün de sayılı metropolleri arasında
önemini korumaya devam ediyor. 
Tarihle modernizmin bulu tu u
böylesine önemli bir kentte, kent es-
teti ini korumak ve daha da güçlen-
dirmek de oldukça özen gerektiren 
bir faaliyet. stanbul Büyük ehir
Belediyesi, Kentsel Tasarım Müdür-
lü ü de bu özeni göstermek adına var 
gücüyle çalı ıyor.

Nesrin Akka

Görüntü Kirlili i le Mücadele

Bakırköy, Sefaköy, Halkalı,
Güngören, Esenler, Bayram-
pa a gibi ilçelerde, binalar 
üzerinde yer alan tabelalar 
açısından düzenleme yapılma-
sı gereken yerler; Ni anta ı,
i li, Beyo lu gibi ilçelerde ise 

çok ba arılı cephe çalı maları
var.
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landırılması planlanan görselin, o 
tarihi dokuyu zedelemeyecek bir 
içerikte olmasına özen gösteriyor-
sunuz.

Evet, bunu yapmak istiyoruz. Son 
zamanlarda çıkan reklam kampanyala-
rının renklerine baktı ımızda, kırmızı,
turuncu gibi çok fazla göz alıcı renkler 
görüyoruz. Mesela tarihi dokunun yo-
un oldu u bir bölgede, bu, göze pek 

de ho  gelmiyor. Öyle bir yere, belki 
daha ık tasarımlar ve daha pastel tonlar 
kullanılması gerekti ini anlatmaya ve 
bunun uygulanmasını sa lamaya çaba-
lıyoruz.

stanbul’da kent esteti ini güç-
lendirmek ya da korumak adına
nasıl çalı malar yapıyorsunuz?

Kent içerisinde öncelikle planlama 
kararları almak gerekir. Hangi bölgede 
ne kadar insanın ya ayacı ını planlaya-
rak ilk adımı atarsınız. Bunlar, uzun 
soluklu kararlardır. Bunun yanında
mevcut dokuyu çok kısa sürede rehabi-
lite eden projeler de yine Kentsel Tasa-
rım Müdürlü ü’nde karara ba lanıyor.
Bizim üzerinde çalı tı ımız bir ba ka
konu da cephe rehabilitasyonunun ya-
pılması ya da yapılmasının sa lanması.
Bu projelerde bütün bir cadde boyunca 

malardan gelen teklifleri, talepleri bu yönetmelik do rultusunda
inceleyip sonuçlandırıyoruz.

Yönetmelik yürürlü e girdi inden bu yana, geçmi te
asılmı  tabelaların düzeltmeleri nasıl yapılıyor? Bu konuda 
nasıl bir yaptırım uyguluyorsunuz?

Biz bu noktada Zabıta Daire Ba kanlı ı ile birlikte çalı ıyoruz.
Ana arterler üzerinde yeri olan i yeri sahipleri tabela vergisi öde-
mek için ba vuru yaptı ında, Gelirler Müdürlü ü tarafından Kent-
sel Tasarım Müdürlü ü’ne yönlendirilir. Bizim çalı ma eklimiz
foto raflarla oluyor. Bizler gelen foto rafı de erlendiriyor, “Yö-
netmeli imize uygundur ya da uygun de ildir” diye ka emizi ba-
sıyoruz. Bizim ka eledi imiz foto raf,  Zabıta Daire Ba kanlı ı’na
ve Gelirler Müdürlü ü’ne gidiyor, onlar da gere ini yapıyor. E er
uygun görü  vermediysek, o tabela yerinden kaldırılıyor. Ba vu-
ru sahibinin uygun görü  verdi imiz tabelanın vergisini, Gelirler 
Müdürlü ü’ne ödemesi sa lanıyor ve o i yeri, orada oldu u sürece 
tabelası izinli oluyor. 

stanbul’un kentsel ve tarihsel 
kimli i çok önemli

Bu süreç, tabelaların dı ında tanıtım amaçlı afi , ilan ve 
billboardlarda nasıl i liyor?

Açık hava reklamcılı ı bizim görev tanımımızın bir di er boyu-
tu. Billboardlar, Emlak Müdürlü ü’nün tasarrufunda olan kamu 
alanlarında konumlandırılmaktadır. Bize bu alanlar için çok sayıda
ba vuru yapılıyor. Kentsel Tasarım Müdürlü ü, bunu sadece es-
tetik kaygılarla inceleyen bir birim durumda. Biz, tek tek yerinde 
inceliyor, yaya ula ımını etkileyip etkilemedi i gibi pek çok konu-
da bu tanıtımların de erlendirmesini yapıyoruz. Bununla ilgili de-
erlendirmemizi yaptıktan sonra olumlu ya da olumsuz oldu una

dair bir rapor yazıyor ve bu raporu Emlak Müdürlü ü’ne gönderi-
yoruz. Bu noktada da Emlak Müdürlü ü uygun gördü ümüz sa-
yıda billboard asılmasına izin vererek, bu yerleri ihale usulü kiraya 
veriyoruz. Bunun yanı sıra açık hava reklamlarında mimarlıktaki
tabiriyle; “sa ır duvar” yani penceresiz duvarlara reklam alınıyor.
Yine bunların uygunluk kararını biz veriyoruz. Bunun için de yine 
tarihi dokuya önem vererek de erlendirmelerimizi yapıyoruz.
stanbul’un kentsel ve tarihsel kimli i çok önemli. Bu nedenle de 

bazı çekincelerimiz oldu unu söyleyebilirim. Daire ba kanımız,
binalar üzerinde bulunan reklamların yan yana geldi inde olu -
turdu u görüntü için, ‘yürüyen televizyon’ tabirini kullanıyor.
Açıkçası böyle olmaması için u ra ıyoruz. stanbul reklam ehrine
döndü. Aslında tarihi dokumuz ve güzelliklerimizin ön plana çık-
ması gerekiyor. Açıkhava reklamlarında, reklamcılarla yerel yöne-
timler arasında bakı  açısı biraz farklı. Açıkhava reklamcıları tarihi 
dokunun en yo un oldu u, dolayısıyla insanların en fazla ziyaret 
etti i yerlere reklam koymak istiyorlar. Biz ise bu uygulamaya, ta-
rihi dokuyu bozmamak adına pek sıcak bakmıyoruz.

Bir ba ka deyi le; herhangi bir tarihi mekâna konum-

Kentsel Tasarım Müdürü ule Sava
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de erlendiriyor ve gerekeni yapıyoruz. Avcılar’dan Tuzla’ya kadar 
1500 adet billboard var. Bunların hepsinin tam olarak uygun ol-
ması pek mümkün görünmüyor. Bu açıdan de erlendirdi imizde,
e er ikayetler arasında haklı gerekçeleri olanlar varsa, bunun yap-
tırımını da uyguluyoruz.

Tasarımlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz? Ekibiniz-
den biraz bahseder misiniz?

Ofisimizde a ırlıklı olarak mimarlar çalı ıyor. u anda 15 tane 
mimarımız var. Tasarımlarda genellikle çalı manın yer alaca ı
bölgenin ve görselin özelliklerini göz önünde bulunduruyoruz. 
Mesela tarihi motiflerin oldu u bir bölgede, kutu harf kullanı-
lımını özendiriyor, o motifleri bozmayacak tasarımlar olmasına
özen gösteriyoruz. Normal binalarda genellikle tasarımın tarzın-
dan çok, ebatlarına kısıtlama getiriyoruz. Taksim bölgesi ya da 
Sultanahmet’te açık hava dedi imiz, reklam mecralarında, odak 
noktası olmayacak soluk renkler kullanmaya özen gösteriyoruz. 
Reklamın, o yerin mimari kimli inden daha öne çıkmasını engel-
lemeye çalı ıyoruz.

zinsiz reklam ve tanıtım tabelası asılması durumlarında
nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz?

Bu durumla çok fazla kar ıla ıyoruz. Bununla ilgili Zabıta
Müdürlü ü çok daha rahat çalı abiliyor. Onlar tutanak tutuyor ve 
bize; ilanın, afi in ya da tabelanın izni olup olmadı ını soruyorlar. 
Bizim verdi imiz bilgiye göre de o tabela kaldırılıyor ya da kaldı-
rılmıyor.

stanbul Büyük ehir Belediyesi bütçesinden Kentsel Ta-
sarım Müdürlü ü’ne ne kadarlık bir pay ayrılıyor?

Bununla ilgili ciddi bir bütçemiz yok ve aslında olmasına da 
gerek yok. Sadece gelen talepleri de erlendiriyor ve bölgedeki ça-
lı malarımız sonucunda ehir içinde düzenlemeler yapıyoruz. Bu 
kendi personelimizle yapabildi imiz bir ey; çünkü sadece cephe 
rehabilitasyonu konusunda belirli bir bütçemiz var. 

yer alan binaları yan yana getirip oradaki 
sokak ya da cadde dokusunu projelen-
diriyoruz. Onlara binaların belirli bir 
tonda renklendirilmesini öneriyoruz. 
Bu alanlarda tabelaların bile nereye ko-
nulması gerekti i konusunda yönlen-
dirmeler yapıyoruz. Ayrıca apartman-
ların kendi içinde de bir ortak nokta 
olu turmasına gayret ediyoruz. Mesela 
bir apartmanda herkes balkonunu bir 
ekilde kapatmı , bir ki i kapatmamı

ise, onun için de gerekli çalı mayı yapı-
yoruz. Bunlar genel itibariyle, bir kentin 
esteti ini oldukça etkileyen unsurlar. 
Biz de gerek yaptırımlarımız gerekse 
kendi projelerimizle, stanbul’da bunu 
uygulamaya gayret ediyoruz. Belli yap-
tırımlarımız dı ında, görüntüsünden 
rahatsızlık duydu umuz bazı noktalara 
da çözüm önerileri sunuyoruz. 

stanbul gibi büyük bir ehirde,
ilanve tabela ba vurusunun çok 
oldu u dü ünülebilir. Bu ba vuru-
ların de erlendirmelerini neye göre 
yapıyorsunuz?

Bu konuyla ilgili atmamız gereken 
her adım, yönetmelikte belirtiliyor. 
Bunun dı ında, reklamlarla ilgili, yerin 
özelli ine göre bir ön çalı ma yapılıyor.
Reklam veren firmalar, ba vuru yapar-
ken bize, fotomontaj tekni i ile hazır-
lanmı  bir ön çalı ma sunarlar. Biz de 
ba vuru de erlendirmesini o tanıtımın
istenilen yerde, nasıl göründü üne göre 
yaparız. Bununla ilgili bir Kentsel Tasa-
rım Müdürlü ü, Gelirler Müdürlü ü,
Zabıta Müdürlü ü, Emlak Müdürlü ü
ve Trafik Müdürlü ü personellerinden 
olu an kapsamlı bir komisyonumuz 
var. Bu komisyonun de erlendirmesiy-
le, reklamlara 2 yıl süreyle izin verebi-
liyoruz.

Yerel yönetimler 
artık halka yakın

Vatanda lardan gelen istek ya 
da ikayetler oluyor mu?

Elbette oluyor. Artık yerel yönetim-
ler halka çok yakın. Biz bu ikayetleri

Kentsel Tasarım Müdürlü ü’nün ehiriçi tasarımlarından biri
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TeknolojiTeknoloji

Sitenin dikkat çekici hizmetlerinden 
bir tanesi de ‘Online Nikâh Rande-
vu’ linki. Bu link sayesinde Eminönü 
nikah dairesinden online olarak nikah 
günü alınabiliyor.

Sitenin sol kö esinde belediyenin 
stratejileri, faaliyetleri ve programlarına
ili kin bir bölüm yer alıyor. Bu bölüme 
tıkladı ınızda Eminönü Belediyesi’ne 
ili kin her türlü detayı bulabilirsiniz. 
Site günlük kullanım açısından da ol-
dukça faydalı. E er her gün bu siteyi 
ziyaret ediyorsanız deniz otobüslerinin 
saatlerini ve ETT sefer saatleri hakkın-
da da detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz 
demektir. Tüm bunların dı ında e er
siteye üyeli iniz var ise site size pek 
çok kolaylık sunuyor. Örne in insan 
kaynakları bölümünden i  takibi ya-
pabilir ve özgeçmi inizi bıraktı ınızda
i verenle temasa geçebilirsiniz. 

Eminönü Belediyesi’nin internet sitesi rahat kullanımı ve 
estetik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Eminönü Belediyesi’nin internet sitesine girdi iniz hafif bir 
müzik kar ılıyor sizleri. Bu müzik e li inde internet sitesinin kolay 
kullanımında siz istedi iniz her eyi arama imkânını bulabiliyor-
sunuz. Oldukça canlı renklerden olu an site bu yönüyle rahat bir 
kullanımı da beraberinde getiriyor.  Sitenin en üst kısmında Emi-
nönü silueti bulunuyor. Bu siluet siteye estetik bir görsellik ka-
zandırıyor. Hemen alt kısmında sitenin haritasını olu turan linkler 
yer alıyor. Yine bu linklerin hemen altında akan yazı halinde geçen 
güncel haberler sayesinde Eminönü ve Eminönü Belediyesi’nde ki 
geli melerden haberdar olabiliyorsunuz. Bu haberlerin içeriklerini 
ise sayfanın orta bölümündeki linklerden ula abiliyorsunuz.

Sayfanın hemen sol üst kö esinde bulunan Eminönü çocuk 
portalı sitenin minik ziyaretçileri için özenle hazırlanmı . Bu bö-
lümde çocukların geli iminden, masallara ve resimlere kadar her 
ey dü ünülmü . Rengârenk tasarımı ile de çocukların vazgeçeme-

yece i bir bölüm olacak gibi görünüyor. Sayfanın sol tarafında size 
Eminönü’nün tarihini anlatan bilgiler e li inde Eminönü sokak-
larında gezinti yapabilirsiniz. Sitenin faydalı linkler bölümünde 
gündelik kullanımınıza yönelik pek çok ba lantıyı bulabilirsiniz. 

Eminönü Belediyesi’nden 
nternette Kolaylık
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Örnek Proje: negölÖrnek Proje: negöl

geli tirilecek olan özellikleri sayesinde;

• kamet etti i binanın teknik özelliklerini (parsel, ada, bina 
ve kapı numaraları, kat sayısı, verilen kat yüksekli i izni, apartman 
adı, yol ve bina kodu ile mahalle ve sokakların tümünü) görebilir

• Emlak kaçakları, bina ruhsatları ve kentin geli imi 3 boyutlu 
izlenebilir

• Ada/parsel sorgulamaları ile gayrimenkullere hızlı bir e-
kilde ula ılarak her türlü beyan bilgileri görüntülenebilir ve 
e-belediyecilik uygulamaları daha kapsamlı, hızlı ve verimli olarak 
uygulanabilir.

• stenilen adres bilgisine mahalle, cadde, sokak, kapı no sor-
gulamaları kullanılarak gidilebilir.

• Resmi kurumlar, emniyet birimleri, sa lık kurumları, alt yapı
tesisleri, dini tesisler, e itim kurumları, sanayi ve üretim alanla-
rı, sosyal amaçlı kurumlar, ticari kurulu lar, ula ım, turizm, ye il
alan, spor ve dinlenme tesisleri gibi önemli adreslere veya herhan-
gi bir adrese 3 boyutlu olarak hızlı bir ekilde gidilebilir.

• Mülkiyet ve mükellef bilgilerine daha hızlı ula ılabilir.

• Her türlü gayrimenkul i lemlerinde binalar fotogerçekçi do-
kular ile 3 boyutlu olarak görüntülenebilir.

• 3 boyutlu görsel ehir planlaması yapılabilir,

• 3 boyutlu görüntüler gerçek ülke koordinatları ile sunuldu u
için istenilen yerin koordinatlarına ula ılabilir.

• 3 Boyutlu görüntü üzerinden alan ve mesafe ölçümü yapı-

negöl Belediyesi tarafından ge-
li tirilen “ nternet Tabanlı 3 Boyut-
lu Kent Bilgi Sistemi” Türkiye’de 
bir ilk olma özelli i ta ıyor. Uygula-
ma sayesinde dünyanın herhangi bir 
yerindeki internet kullanıcısı negöl
caddelerinde, sokaklarında, binala-
rında, parklarında 3 boyutlu olarak 
gezebilecek. Uydu görüntüsü destek-
li sistem ile negöl farklı açılardan,
tüm detayları ile incelenebilecek.

nternet Tabanlı 3 Boyutlu Kent Bil-
gi Sistemi’ni kullanabilmek için sadece 
internet ba lantısı olan bir bilgisayara 
sahip olmak yeterli. Bu sistem sayesin-
de vatanda lar fare (mouse) kullanımı
ile negöl’ün istedikleri bölgesindeki 
okul, cami, karakol, sa lık gibi önemli 
adreslerin 3 boyutlu görüntüsüne üc-
retsiz ve kolay bir ekilde ula abilirler.

nternet arama motoru Google’nin 
“Google Earth”  ismiyle sundu u hiz-
metle benzer özellikler ta ıyan sistem, 
negöl için daha zengin bir içeri e sa-

hip. negöl’deki tüm cadde ve sokakla-
rın yer aldı ı sisteme her gün yeni ek-
lemeler yapılıyor. Sisteme giren herkes, 

Kerem Ulusoy

nternet Tabanlı 3 Boyutlu                 
Kent Bilgi Sistemi 
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dır. Proje hizmeti ile negöl ilçesine ait 
uydu görüntüsü, hava foto rafı, arazi 
modeli, binalar ile bu co rafi nesnelere 
ait sözel veri setlerinin görsel sistemler 
üzerinde ili kisel yapıya dönü türül-
mesi sa lanmı  olup kenti sanal or-
tamda analiz ederek vatanda a sunulan 
hizmetlerin daha do ru ve ekonomik 
olarak planlanlanması sa lanmakta.

3 boyut (3D) negöl yazılımı üc-
retsiz olup kullanımı için herhangi bir 
lisans bedeli ödenmemektedir.

Vatanda lar sunucudan gelen veri-
leri gerçek zamanlı veriler ile görüntü-
leyebilmenin yanı sıra her türlü adres 
nesne ve parsel sorgulamasını 3 boyut-
lu olarak  yapabilmektedirler.

Bunun yanı sıra 3 boyutlu arazi 
modeli ve uydu görüntüsü üzerinde 
navigasyon yakla  - uzakla  yapılarak
model üzerinde gerçek zamanda uçu
yapılabilmekte olup;  hız, klavye (+) ve 
(-) tu ları artırılıp azaltılabilmektedir.

Arazi modeli üzerinden gerçek ko-
ordinat yükseklik ve nesne sorgulama 
yapılabilir olmakla birlikte katman ya-
pısı ile istenilen verilerin ekranda gö-
rüntülenmesi sa lanmaktadır.

3d negöl, kullanıcılarının uygu-
lamayı daha sonraki kullanımlarında
performans elde edebilmeleri açısından
Cache (verilerin disk ve ram belle inde
saklanması) mekanizması ile daha önce 
gezilen yerlerin internet ba lantısı ol-
madan da diskten yüklenebilmesi sa -
lanabilmektedir.

3d negöl programı, üzerinde gezi-
len bölgelere ait video kaydetme özel-
li ini de beraberinde getiren uygulama 
sayesinde, dileyen kullanıcılarında ek-
ran görüntüsünü “layout” olarak ha-
zırlayarak yazıcı üzerinden çıktı alabil-
mektedirler.

Ekranda gezinti yapılan yerlere ait 
konum ve açı bilgileri diske kayıt edi-
lerek, gerekti inde dosya seçimiyle ge-
zinti yerleri otomatik olarak gösterile-
biliyor.

3 boyutlu negöl” için www.inegol.
bel.tr ziyaret edebilirsiniz.

labilir.

• Görüntülü bilgiye sınırsız sayıda kullanıcı ula abilir.

• Kullanıcılar bilgisayar bilgileri ne düzeyde olursa olsun sade-
ce fare (mouse) kullanımı ile istedikleri bilgilere ula abilir.

• Vatanda lar, yapım i i tamamlanmı  veya yapım a amasında
olan projelerimizi 3 boyutlu görüntü üzerinden takip edebilir.

Yapılan ara tırma, geli tirme çalı maları çerçevesi kapsamında,
otomatik ödeme, imarla ilgili bilgiler, ruhsat ba vuruları ve borç 
sorma i lemleri de bu sistem üzerinde yapılabilecek.

Proje Türkiye’de, Türk mühendisler tarafından yapılan ilk ve 
tek proje olmasıyla ön plana çıkmakta. Ba arılı mı? Bizce evet. 
Teknoloji adına önemli bir adım olması dolayısıyla takdiri hak 
ediyor. negöl’ün tüm sokaklarında 3 boyutlu olarak dola abili-
yorsunuz. u da unutulmamalıdır ki bu tür programların öncüsü 
olan Google Earth Türkiye’de 3 boyutlu hizmet vermemektedir. 

u an da bunu Türkiye Haritası üzerinde yapabilen sadece negöl
Belediyesi’nin programı. negöl Belediyesi’ni atmı  oldu u bu bü-
yük adım için kutluyoruz.

Tüm bu olumlu yanları ve ba arısıyla birlikte programın ek-
sik yanlarıda yok de il. Projenin kullanılabilirli inin exe dosyasını
bilgisayarınıza kurma zorunlulu una ba lı olması bir zorluk olarak 
kar ımıza çıkıyor. Ço u internet kullanım alanlarında ana bilgi-
sayar tarafından kullanıcı bilgisayarlarına .exe dosyası kurmanız
kısıtlanmakta. Di er bir eksiklik de u an için programın çok ya-
va   olması. Tabi burada bu projenin Türkiye’de bir ilk oldu unu
ve henüz daha AR-GE çalı malarının devam ediyor olmasını da 
unutmamak lazım. Tüm bunların yanında projenin tam kapsamıy-
la maliyetinin çok yüksek olması da sanırız ki negöl Belediyesi’ni 
sınırlayan di er bir huhsus.

Projedeki amaç;
Günümüz 3 boyutlu görsel Co rafi Bilgi Sistemi teknolojileri 

ve uygulamalarının negöl Belediyesi bünyesinde kurulup, yay-
gınla tırılması, bu sistemin sa ladı ı yararların nternet aracılı ıyla
Belediyenin ve vatanda ın kullanımına sunulması amaçlanmakta-



28 Birlik 2008/1

Ba cılarda ya ayan özürlülerin tıbbi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak 
kar ılayan belediye, yakın bir zamanda da Engelliler Sarayını faa-
liyete geçirmeyi planlıyor. Sarayda Ba cılarda ya ayan özürlülerin 
kültürel, sosyal, sportif ihtiyaçlarını kar ılamanın yanı sıra verile-
cek e itimlerle de i  imkanlarının yaratılması amaçlanıyor. Biz de 
özürlülere yönelik geli tirdi i projelerle örnek belediyeler arasın-
da yer alan Ba cılar Belediyesinin Ba kanı Lokman Ça ırıcı ile bu 
merkezlerin i levlerine yönelik konu tuk.

Özürlülere yönelik ciddi projeler üretiyorsunuz. Reha-
bilitasyon merkezini kurdunuz, Özürlüler Sarayı projeniz 
de halen devam ediyor. Bu projelere ba larken nasıl yola 
çıktınız?

Bir önceki Belediye Ba kanımız Feyzullah Kıyıklık önderli in-
de öncelikle özürlülerin sayıları tespit edildi. Böylece Ba cılarda
ya ayan özürlü vatanda larımızın sayısına yönelik önemli veriler 
elde ettik. Burada sıkıntı görülünce öncelikle rehabilitasyon mer-
kezini kurarak bu sorunu çözmek istedik. Rehabilitasyon merkezi-
mizde her gün 400’e yakın hastamıza hizmet veriyoruz. Bu merkez 
sayesinde tıbbi müdahale dı ında hiçbir engellimiz Ba cılar dı ına
çıkmıyor. Ardından yeni bir takım ihtiyaçlar do du. Bilgisayarlı
muhasebe, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik çalı malar olu-
yordu ama tek bir merkezde ve bütünsel anlamda her türlü sosyal, 

Önce insan sloganıyla yola çıkan
Ba cılar Belediyesi ilçede ya ayan
bedensel engellilerin ihtiyaçlarını
kar ılamak amacıyla hayata geçirdi-
i projelerle yerel yönetimlere örnek 

oluyor.

2005 yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilen Özür-
lüler Yasası özürlülere pek çok hak sa -
lamanın yanı sıra altyapının özürlülere 
uygun hale getirilmesinden istihdama, 
onların sosyal ve kültürel hayata karı-
abilmesi amacıyla yerel yönetimlere 

kamuya ve özel sektöre önemli görevler 
veriyor. Son tarih ise 2012... Ancak bu 
tarihi hatta Özürlüler Yasasının çıkma-
sını bile beklemeden yıllar önce onlar 
için pek çok proje üreten yerel yöne-
timler de mevcut. Bunlardan biri de 
stanbul’un Ba cılar Belediyesi… 2004 

yılında Ba cılar Ba ak Engelliler Reha-
bilitasyon Merkezini hizmete sokarak 

Örnek Proje:  Ba cılarÖrnek Proje: Ba cılar

Ba cılarda Özürlülerin Tüm 
htiyaçları Kar ılanıyor

Cihan Da
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yor. Özürlülerimiz merkeze gelmek 
için merkezimizi arıyor. Onlara ücret-
siz araç tahsis ediyoruz ve ihtiyaçlarını
kar ıladıktan sonra tekrar evlerine bıra-
kıyoruz. Amaç onların gereksinimleri-
ni mümkün oldu unca kendi ba larına
kar ılamaları ve sosyal hayata kazandı-
rılabilmeleri…

kültürel ve sportif ihtiyaçların giderildi i bir merkez yoktu. Mes-
lek edindirme kursları ve özürlü ailelerinin rehabilitasyonuna yö-
nelik kapsamlı bir çalı manın yapılabilece i görüldü. Bu nedenle 
rehabilitasyon merkezimizin ardından Özürlüler Sarayı adı altında
büyük bir merkez in a ettirmeye karar verdik. u an için proje son 
a amasına geçti ve yakında da açılı ını yaparak önemli bir ihtiyacı
gidermeyi planlıyoruz.

Ba cılar Belediye Ba kanı Lokman Ça ırıcı: “Hüküme-
tin 2005 yılında çıkardı ı Özürlüler Yasası’nda yer alan dü-
zenlemelerle de zaten bütün yerel yönetimler, kamu ve özel 
kurumlar altyapılarını düzenlemekle sorunlu. Kanun son 
tarih için 2012 yılını i aret ediyor ama biz bu çalı maların
büyük bölümünü bitirmi  durumdayız.”

Peki, bu projelerle neyi amaçlıyorsunuz?

Ba cılar Belediyesi olarak biz toplumda hiçbir kesimin ihmal 
edilmesini ya da istismar edilmesini istemiyoruz. Bizim önce-
likli hedeflerimiz Ba cılarda ya ayan özürlüler hiçbir ihtiyaçları
için uzak mesafeler katetmek zorunda kalmamaları. Bu nedenle 
ilçemizde onlara yönelik merkezler kuruyoruz. Hükümetin 2005 
yılında çıkardı ı Özürlüler Yasası’nda yer alan düzenlemelerle de 
zaten bütün yerel yönetimler, kamu ve özel kurumlar altyapıları-
nı düzenlemekle sorunlu. Kanun son tarih için 2012 yılını i aret
ediyor ama biz bu çalı maların büyük bölümünü bitirmi  durum-
dayız. unu söyleyebilirim ki Ba cılarda özürlülere yönelik sorun-
lara kalıcı ve kökten bir çözüm getirebildik. 

Özürlü ailelerin rehabilitasyonundan bahsettiniz. Aile-
lerin rehabilitasyonu neden önemli?

Özürlülerin en büyük sorunlarından biri sosyal hayata ka-
rı amayarak adeta eve mahkum ya amları. Aileler bunu bire bir 
ya ıyorlar. Zaman zaman gerek utançlarından gerekse de bakım
zorlu undan özürlüler te vik edilmiyor. Bu nedenle yıllarca so-
ka a çıkmayan insanlar var. Bundan toplum olarak hepimiz so-
rumluyuz. Engelli kendi engeliyle ba  ba a kalmı . Aileler de onun 
utancı ve sıkıntısıyla yalnızlı a itilmi  ama imdi rehabilitasyon 
merkezimizle birlikte hem ailelere hem de özürlülere psikolojik 
destek veriyoruz. 

“Engelliler Rehabilitasyon Merkezimizde Ba cılarda ya-
ayan tüm özürlülerin tıbbi müdahale haricindeki tedavileri 

yapılabiliyor. Ayrıca her türlü e itimleri gerçekle tirilerek ha-
yata güvenle bakmaları ve kendi kendilerine yetinebilmeleri 
ö retiliyor.”

Engelliler Rehabilitasyon Merkezi örnek projeler arasın-
da gösteriliyor. Özürlüler hangi hizmetlerden yararlanabili-
yor? Bize merkezden bahsedebilir misiniz?

Ba cılar Ba ak Engelliler Rehabilitasyon Merkezimizde Ba cı-
larda ya ayan tüm özürlülerin tıbbi müdahale haricindeki tedavile-
ri yapılabiliyor. Ayrıca her türlü e itimleri gerçekle tirilerek hayata 
güvenle bakmaları ve kendi kendilerine yetinebilmeleri ö retili-

Ba cılarda özürlüler 
için tam donanımlı reha-
bilitasyon merkezi

Hizmete 2004 yılında giren 
ve 5 katlı bir merkez ve park-
tan olu an Ba cılar Ba ak En-
gelliler Rehabilitasyon Merke-
zinde, hasta ve yakınları için 
1 bekleme odası ve i -u ra
odası, 12 bireysel tedavi oda-
sı, 2 duyu algı odası, 3 fizyo-
terapi odası ve özürlülerin 
çe itli ihtiyaçlarını kar ılaya-
bilecekleri odalar bulunuyor. 
Konusunda uzman bir ekibin 
özürlülere destek verdi i mer-
kezde psikologundan hidrote-
rapi uzmanına, psikologdan 
fizyoterapi uzmanına dek 30’a 
yakın personel çalı ıyor.

 Ba cılar Belediye Ba kanı
Lokman Ça ırıcı amaçlarının
özürlülerin sosyal hayata karı a-
bilmelerini sa lamak oldu unu
söyledi.



ÇevreÇevre

rak sürdürülebilir bir ekilde ekonomik bakımdan güçlendirmeyi 
aynı zamanda da ehrin ya da bölgenin ekolojik durumunu iyile -
tirmeyi amaçlayan bir kazan-kazan (win-win) modelidir. Kurum 
ya da firmaların i letme içi çevre koruma yatırımlarıyla masrafları-
nı dü ürmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sa lar.

‘ÖKOlogische PROjekt Für Integrierte Umwelt-Technik’ 
yani, ‘Entegre Çevre Tekni i çin Ekolojik Proje’ adıyla 1991 yı-
lında ortaya atılan model, Graz Kenti Çevre Dairesi’nde geli tiril-
mi  olan bir sürdürülebilir ekonomik geli me programıdır. ehir,
bu proje ile ‘1996 yılı Avrupa Sürdürülebilir Kent Ödülü’nü (Eu-
ropean Sustainable City Award 1996) alırken, 2001 yılı ‘Bremen 
Ortaklık Ödülü Yarı ması’nda da (Bremen Partnership Award 
Contest 2001) finale kaldı. Proje son olarak ise ‘2002 yılı Ya am
Çevresini Geli tirmek için yi Uygulamalar Dubai Uluslararası
Ödülü’nü (Dubai International Award for Best Practices to imp-
rove the Living Environment 2002) aldı.

PPP-Kamu-Özel sektör ortaklı ı modeli:
ÖKOPROFIT’in ba arısındaki en önemli faktörlerden birisi; 

belediye, i letmeler ve danı manlar arasında ortakla a yapılandırı-
lan e itim programlarındaki ya da katılan i letmelerin birbirleriyle 
ili kilendirilmesindeki i birli i ile geli tirilen uygulama biçimidir. 
Yani ili kilerin yakınla tırılması, daha aktif bir bilgi akı ı ve sinerji 
etkilerinin kullanılması…

Sürdürülebilir kalkınmada bir yapıta ı:
Modelde kurum ya da firma hedefleriyle, bölgesel çevre dü-

üncesi hemen hemen e it bir ekilde bir arada odak noktasında
tutulur. Böylece hem ekonomik faaliyetlerin çe itlenmesi hem de 
gelecekteki istihdam olanaklarının güvence altına alınması göze-
tilmi  olur. Proje bu ekilde aynı zamanda sosyal bile en de içer-
mektedir. ÖKOPROFIT’e çok yönlü bakıldı ında, sa ladı ı eko-
nomik, ekolojik ve sosyal faydalarla sürdürülebilir kalkınmanın üç 
boyutunu da mükemmel bir ekilde yerine getirdi i görülmekte-
dir.

Modelde, bir ehir veya bölgede bir taraftan sistem in a edi-
lirken bir taraftan da kalkınmanın sa lanması için neler yapılması
gerekti i dü ünülmü tür. Projenin hedeflerini u ba lıklarda özet-
lemek mümkündür:

1. Ekolojik kalkınma

Sorunlara entegre çözümler üreterek mevcut sistemi verimli 
hale getirmek ve sistemdeki olumsuzlukları yenilenebilir kaynak-
larla çözmek…

Almanya’da 85’den fazla ehirde
uygulanmı , Avusturya’nın Graz 
ehrinde ve ehrin sanayisinde en 

iyi sistem ödülü almı  bir entegre 
atık yönetimi modeli tanıtılmasına
çalı ılacaktır. Model ISO 14001’in 
devreye girmesiyle daha pratik uygu-
lanabilir bir proje olarak programla-
nıp ve ba arıyla uygulamaya geçiril-
mi tir. Aynı model Slovenya, talya,
Hollanda, Macaristan, Rusya, Çin, 
Bulgaristan ve Romanya gibi pek 
çok ülkede halen ba arılı bir ekilde
uygulanmaktadır.

ÖKOPROFIT modeli, i letmeleri
yenilikçi, entegre teknolojiler kullana-

ehirlerde ve Sanayide Entegre 
Atık Yönetimi

Aynur Acar
Türk Alman Çevre Yönetim
Merkezi Yöneticisi

Firmalarda Eko - Verimli-
lik sa lamak için yapılması
gerekenler:

Katı atı ı yönetirken önleme 
ve geri dönü ümü sa lamak;
enerjiyi yönetirken verimlilik 
için yenilenebilir kaynakları
tespit etmek ve yenilemek; su 
ve atık suyu yönetirken kapalı
döngüler ve atık su arıtımını en 
tasarruflu ekilde gerçekle tir-
mek; verimlilik ve motivasyon 
için hareketlili i sa lamak; kay-
nak etkinli i için madde akımı
analizini yaparak gerekiyorsa 
teknolojiyi de i tirmek; proses 
optimizasyonunda bakım, ona-
rım ve servisi düzenli yapmak; 
kanun ve yönetmelikleri dikkate 
almak;  çevre politikasını hazır-
larken strateji belirlemek; çevre 
ekibi grupları olu turmak.

Belediyeler ve 
özel sektör için 
sürdürülebilirlik:
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2. Ekonomik kalkınma

Kurum ya da firmaların geli tirilmesi için (PPP-Public Pirivate 
Partnership) kamu-özel sektör i birli i çerçevesinde bir bilgi a ı
olu turmak; belediyenin bütçesinin en ekonomik ekilde de er-
lendirilmesini sa layarak devam eden hizmetler için yeni pazarlar 
yaratmak; kılavuzlar tayin ederek ve çevreye duyarlı yatırımlar ya-
pılmasını sa lamak…

3. Kültürel ve sosyal ihtiyaçların kar ılanması

Proje ortakları ile birlikte bir çalı ma a ı olu turularak yeni i -
levler geli tirmek; projedeki bütün çalı maların sosyal faaliyetler 
haline getirilmesi sa lamak…

4. Atık yönetiminde kurum ya da firmaların sürdürülebilir kal-
kınması

Modelde ehrin en üst düzey yöneticilerinden (vali, belediye 
ba kanı vb.) bürokratlara, i  adamlarından halkın içinden herhangi 
bir dükkan sahibine kadar herkes bir bütün halinde hareket ede-
rek, sorumluluk almı lardır. Burada hedef maliyetleri dü ürmek,
atık azaltıcı ekonomik ürünleri te vik etmek ve projenin sosyal ka-
bul edilebilirli ini sa lamaktır.

5. Kamu ve özel sektörün a a katılımı

Uzman atık danı manları ve yöneticileri, belediye çalı anları,
Yerel Gündem 21 yöneticileri ve ÖKOPROFIT Kulübü altın-
da yer alan firmalar, kamu yönetimi, uzmanlar, üniversitelerden 
olu turulan Atık Yönetimi Komisyonu ile sürdürebilir mahalle 
kalkınması ve geli imi için imdiye dek sa lanan kazanımları öyle
özetlemek mümkün. 

• Atık ve enerji tüketimini azaltma vb. 

• Tüm evleri bilgilendirme çalı maları,

• STK’lar ile düzenli çevre toplantıları,

• ehirde gerçekle tirilen çevre aktiviteleri ve ekoloji turları,

• Enerji ekipleri ile toplu konutlara tasarruf projeleri,

6. Kurum ya da firmalarda entegre atık yönetiminde Eko-
verimlilik yoluyla atık önleme, geri dönü üm ve bertaraf 
etme

Kurum, ev, firma, okul ya da hastanelerde katı atık madde yö-
netimi için alınması gereken tedbirler mevcuttur. Bu alanlarda 
girdiler (hammadde, ürün, gaz, su, enerji vb.) ve çıktılar (emis-
yonlar, ürünler hizmetler, atık vb.) çok önemlidir. ÖKOPROFIT 
modelinde girdiler ve çıktılar çok iyi gözlemlenmi , raporlanmı
ve ona göre çözümler üretilmi tir. En önemlisi çıktılarda yer alan 
atıkların geri dönü ümünün yapılmasıdır. Yani çalı ma yapılan
alandan elde edilen atıkların yine bu alanda geri dönü ümü yapıla-
rak kullanılmasıdır. Atık suyu arıtıp tekrar tuvaletlerde, bahçe su-
lamasında, araba yıkamasında kullanmak veya enerji kullanımının
fazla oldu u yerlerdeki kaçakları tespit edip, yenilenebilir kılarak
enerjiden tasarruf etmek ya da elde edilen fazla enerjiyi ısıya dö-

nü türerek binanın ısınmasını destek-
lemek gibi örnekler bu çalı maya örnek 
gösterilebilir.

Fabrikalardan uygulama örnek-
leri:

Çelik ve hadde imalathanesinde; 
elektrikli ark fırınında CO yakma sis-
teminin kurulması; fırınlarda oksijen 
tedarikinin optimizasyonu; yeniden 
ısıtılan fırınların kontrollerinin yeni-
lenmesi ve binaları ısıtmak için üre-
timin atık ısısının kullanılması ile 
elektrik tüketiminde yüzde 27 tasarruf 
sa lanmı tır. Çelik fabrikasında spesi-
fik ısı sarfiyatında yüzde 30, bira fab-
rikasında spesifik su sarfiyatında yüzde 
70, evlerde ve kurumlarda ise enerjide 
yüzde 50 oranında tasarruf kazanımı
olmu tur.

ÖKOPROFIT Modeli ile 
Graz kentinde elde edilen 
sonuçlar:

1991 yılında Graz kentinde 
yapılan atık yönetimi çalı ma-
larında; kentte bulunan firma-
lardan 150’si, kent dı ından da 
1500 uluslararası firma projeye 
destek vermi tir. Proje kapsa-
mında 38 ÖKOPROFIT Proje u-
besi olu turularak 24 bin ki iye
istihdam sa lanmı tır. Proje ça-
lı maları sonucunda 3,7 Milyar 
Euro ciro, yüzde 70’e kadar da 
tasarruf sa lanmı tır. Ekonomik 
faktörlerde ise maliyetlerde 20 
milyon Euro tasarruf elde edilir-
ken, ciroda da yüzde 40 oranın-
da artı  sa lanmı tır. Ekolojik 
faktörlerde, ürün birimi ba ı-
na eko-verimlilikte artı  (atıkta
yüzde 54, suda yüzde 30, sol-
ventlerde yüzde 72, elektrikte 
yüzde 8, do algazda yüzde 20, 
ısıda  yüzde 15) sa lanmı tır.
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PlanlamaPlanlama

gerçekle tirilmesi ve kalkınmasına sürdürülebilir bir ekilde yön 
verilmesi olarak tanımlamak mümkündür.

stanbul Nazım mar Planı’nın üretim sürecinde; sınırlı zaman 
ve ko ullarda hem kamu sektörü hem de özel sektör aktörleriy-
le deneyimlenen, ‘yer seçimi odaklı karar geli tirme’ yakla ımları
önemli rol oynamı tır. Birlikte karar geli tirme süreci, kentin geç-
mi teki uzun süreli ‘plansız’ geli imine kar ı olu turulan ‘planlı’
tercihin bir ürünüdür. Böyle bir yöneti im süreci; Kalkınma Ajan-
sı için ihtiyaç duyulan ‘kurumsalla ma’ sürecine de do rudan katkı
sa layacaktır. Ayrıca, yurtdı ı deneyimlerinin aktarıldı ı platform-
larda sıkça vurgulanan ‘ajanslar arası i birli i’ konusunun bugün-
den gerçekle tirilecek ileti im süreciyle olumlu bir rotaya çekilmesi 
için öngörülen ‘bölgesel yakla ım’a, stanbul’da ya anan planlama 
ve yöneti im süreci kapsamında gereken önem verilmektedir.

II. Yakla ım
levsel olarak stanbul’un il sınırlarını a an ‘metropoliten böl-

geyi’ sınır ötesi bir vizyon ve gelecek algısıyla ele alarak yapılan
planlama çalı malarını anlamlı ve etkin kılmak, bölgesel bir pers-

I. Giri
Çeyrek yüzyıla yakın bir dönemdir. 

Kent bütününü kapsayan fiziki bir plan-
dan yoksun olarak geli en ve dünyadaki 
di er metropoller gibi temel sorunlarla 
kar ıla an stanbul; yapısal yetersizlik-
lerini gidermek, ya ayanlarının ya am
kalitesini yükseltmek ve dünyadaki kü-
resel rekabet gücünü arttırmak üzere 
geli tirdi i ‘planlama’ vizyonuyla yeni 
bir döneme girmektedir. Bu dönemde 
fiziki planlama süreci, stanbul’un ge-
lece inin ekillenmesinde etkili olacak 
aktörlerin ortak do rultuda hareket et-
melerini amaçlayan kendine özgü bir 
‘a  yönetimi’ örne i sergilemektedir. 
Birlikte hareket edilecek ortak do rul-
tuyu; üzerinde uzla ılabilecek bir fiziki 
plan yardımıyla stanbul’un geli iminin

stanbul’da Metropoliten Planlama Süreci:
Neden ve Nasıl Bir Nazım mar Planı?

Doç. Dr. K.Taylan Dericio lu, Ula  Akın
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nin nerede ve ne kadar alanda ger-
çekle ece i, 2023 yılı perspektifinde 
öngörülmektedir. stanbul vizyonu 
do rultusunda tanımlanan ana amaç ve 
hedefler, izlenecek strateji ve kullanı-
lacak araçlar, gerçekle tirilecek etkiler 
ve elde edilecek çıktıların kurgulandı ı
dizge, planlama çalı maların mantıksal
basamaklarını olu turmu tur. Bu kav-
ramlar temel referans noktası olarak 
alınmı  ve 1/25.000 ölçekli Nazım mar
Planı’nın stanbul vizyonu; “Ekono-
mik, sosyal ve çevresel sürdürülebilir-
lik ilkeleri ı ı ında, küresel rekabetçili-
ini sa lamak için; ekonomik yapısını

bilgiye dayalı hizmet ekonomisine dö-
nü türen, küresel bir Metropol olmak” 
üzere tanımlanmı tır.

stanbul Nazım mar Planı çalı ma-
ları ilkin ‘il’ düzeyinde ve sonra bir alt 
kademede olmak üzere co rafi ve i lev-
sel bütünlü e sahip altı adet ‘planlama 
alt-bölgesi’ düzeyinde ele alınarak ger-
çekle tirilmi tir. Altı adet planlama alt-
bölgesi Asya tarafında Anadolu Yakası
Güney ve Anadolu Yakası Kuzey Plan-
lama Alt-bölgeleri olarak belirlenirken; 
Avrupa tarafındakiler ise Merkezi 
Alanı (M A), Göllerarası ve M A Et-
kile im Alanı, Batı Geli me Alanı ve 
Avrupa Yakası Kuzey Planlama Alt-
bölgeleri olmaktadır.

Kademeli planlama sistemati inin
üçüncü düzeyinde ise; yine alt-bölgede 
i levsel ve sosyal bütünlü e sahip, 

pektifle hareket edilmesini gerektirmektedir. Planlama mevzua-
tında üst ölçekli planlama yakla ımının “...varsa, Bölge Planı’nın
esas alınması…” ibaresi ile etkisiz bir ekilde yer alması, güncel 
uygulama ve yasal çerçeve içinde tümevarımsal bir yöntemi yan-
sıtmaktadır. Normatif açıdan, tümdengelim yöntemine dayanması
gereken bu yakla ımın stanbul ve Marmara Bölgesi yerel aktörleri 
tarafından benimsenmesi ve merkezi yönetimle uzla ılarak yakla-
ıma i lerlik kazandırılması hedeflenmi tir.

Bu çerçevede; 1/25.000 ölçekli stanbul Nazım mar Planı’nın
önemli bir i levi,  bölgesel referansları barındıran farklı planlar ve 
ölçekler arası geribildirim süreçlerine girdi sa lamak olmaktadır.

Söz konusu geribildirim süreçleri; 

• Üst düzlemde, 1/100.000 ölçekli stanbul l Bütünü Çevre 
Düzeni Planı’nın revizyonuna ve 1/100.000 ölçekli Ergene Hav-
zası Çevre Düzeni Planı’nın stanbul ile uyum içerisinde olmak 
üzere güncellenmesine girdi sa lamak

• Alt düzlemde ise, 1/5.000 ölçekli stanbul Nazım mar
Planları’nın hazırlık a amalarından beslenmektir. 

1/25.000 ölçekli stanbul Nazım mar Planı’nın temel i levini;
alt ölçekli planlara kılavuz olmasının yanı sıra, ba ta kamu yatırım-
ları ile özel sektör yatırımlarının mekanda konumlandırılması ve 
bunların etkinlikle gerçekle tirilmesi için ortak bir ‘ileti im belge-
si’ olması eklinde tanımlamak yanlı  olmayacaktır.

III. Kurgu
Fiziki planlama sürecinin yasal ve a amalarından biri olan 

1/25.000 ölçekli Nazım mar Planı; üst düzlemde 1/100.000 öl-
çekli Çevre Düzeni Planı ile alt düzlemde 1/5.000 ölçekli Nazım
mar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama mar Planları arasında ‘köprü’ 

olu tururken, stanbul’un bir bütün olarak algılandı ı son stratejik 
ölçekli plan olma özelli ini de ta ımaktadır.

stanbul Nazım mar Planı’nda kentsel ve bölgesel geli me-

Avrupa Yakası Kuzey
Planlama Altbölgesi

Batı Geli me Alanı
Planlama Altbölgesi

Göller Arası ve 
M A Etkile im Alanı
Planlama Altbölgesi

Merkez (M A)
Planlama Altbölgesi

Anadolu Yakası Güney
Planlama Altbölgesi

GEBZE

Sürdürülebilirlik li kisi

Geli ebilirlik li kisi

Bütüncülük li kisi

ÇORLU
ÇERKEZKÖY

Avrupa Yakası Kuzey
Planlama Altbölgesi

Plan’daki Altbölgeler ve Makro li kiler Bütünü
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çekle mesini öngörmektedir. stanbul’un kuzeyinde korunma-
sı gereken do al varlıklarından ‘ormanlar’ ilin toplam alanının
%50’sini, ‘su havzaları’ ise %40’ını kaplamaktadır. stanbul’a özgü 
canlı türlerinin de ya am alanı olan bu narin co rafyanın yerle-
ilebilir kısmı, sadece Marmara Denizi boyunca uzanan dar bir 

kıyı bandı olmaktadır. Su, orman ve di er do al varlıkların yok 
olmasını önlemek adına; stanbul’un ta ıyabilece i nüfusun 16-17 
milyon civarında olabilece i, yapılan planlama çalı maları sonucu 
belirlenmi tir.

Sürdürülebilirli in gere i olarak algılanması gereken bu de-
mografik e i in sa lanabilmesi için do al nüfus artı ına ek olarak, 
stanbul’a yönelik göç sürecinin ba lıca unsuru olan sanayi kay-

naklı istihdam olanakları da de erlendirmeye alınmı tır. Göçü 
durdurmanın, yava latmanın ve önlemenin önemli bir aracının
da; stanbul’a gelmek veya stanbul’da geli mek isteyen sanayi-
nin; kapasitesi olan kom u iller ba ta olmak üzere, stanbul dı-
ına yönlendirilmesi oldu u yargısına varılmı tır. Kom u illere; 

öncelikle de Çerkezköy ve Gebze’ye yönlendirilecek sanayilerin 
stanbul’dan alacakları hizmetlerin ise, stanbul’un batısında Siliv-

ri ve do usunda Kartal-Kurtköy bölgelerinde olu turulması öngö-
rülen geli mi  hizmet sektörü yı ılma ve yo unla ma alanlarından
sa lanması Plan’da öngörülmektedir. 

stanbul’un çevre iller ile ili kiler bütünü dört mekansal boyut 
üzerine kurgulanmı tır. Bunlardan ilkinin özelli i; Anadolu Yakası
Güney Planlama alt bölgesi, Merkez (M A) Planlama alt bölgesi ile 
Göllerarası ve M A Etkile im Alanı Planlama alt bölgesinin birbi-
rileriyle olan ili kilerinin i levsellik eksenli olmasıdır. kinci boyu-
tun niteli i; Anadolu Yakası Güney Planlama alt bölgesi, Merkez 
(M A) Planlama alt bölgesi ile Göllerarası ve M A Etkile im Alanı
Planlama alt bölgesinden olu an metropoliten yerle im kütlesinin 
Anadolu Yakası Kuzey ve Avrupa Yakası Kuzey Planlama altbölge-
leri ile olan ili kisinin, ya am destek sistemleri üzerine oturtulmu
sürdürülebilirlik eksenli olmasından kaynaklanmaktadır. Üçüncü 
boyutun özelli i; Metropol’ün tümünün Batı Geli me Alanı Plan-

‘küme’ adı verilen mekansal birimler 
yer almaktadır. Plan’ın üzerine kurgu-
landı ı bütüncül modeli gerçekle tire-
cek ana stratejik odaklar ‘özel planlama 
alanları’ ve ‘özel proje alanları’ olarak 
tanımlanmı  ve bu do rultuda 4 adet 
özel planlama alanı ile 50 adet özel pro-
je alanı belirlenmi tir. Böylelikle Plan, 
stanbul’un do u ve batı kanatlarına

açılım sa layan alt-merkezler öngöre-
rek; gerekli altyapı yatırımlarının da 
senkronizasyonuyla, ekonomik geli -
menin mekansal açıdan yönlendirilme-
sine katkı koyacak kademeli merkezler 
yakla ımını ve bu yakla ımın temel un-
surlarını içermi  olmaktadır.

stanbul’un planlamasına kavram-
sal açıdan yakla ılırken, Metropol’ün 
küresel çerçevedeki konumuna ve kü-
resel kentler sistemi ile entegrasyonuna 
da bakılmaktadır. Küresel metropoller 
a ında, stanbul’un içinde bulundu u
‘küresel bölgenin merkezi’ olmasının
Plan’da öngörülmesi,  kentin küresel 
bölge ekonomisinde güç oda ı olmasını
gerekli kılmaktadır. Kentsel ölçekte he-
deflenen ise; Türkiye’nin adaylı ı çer-
çevesinde AB standartlarına ve ya am
kalitesine eri ilmesidir.

1/25.000 ölçekli Nazım mar Planı
stanbulluların refah düzeyini yükselt-

meyi amaçlarken; bunun sürdürüle-
bilirlik çerçevesinde, do al ve kültürel 
varlıklarının korunması ko uluyla ger-

1/25.000 ölçekli stanbul Nazım mar Planı Taslak eması
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V. Sonuç
1/25.000 ölçekli stanbul Nazım

mar Planı kendisine bir üst çerçeve 
olu turan 1/100.000 ölçekli stanbul l
Bütünü Çevre Düzeni Planı’nın temel 
politika ve stratejilerini di er alt ölçekli 
planlar için açılımlandırmaya yöne-
lik bir araçtır. Dolayısıyla, söz konusu 
Plan’ın yöntemi ve kapsamı, planlar 
arası kademelenme sistemati inde bir 
tutarlılık unsuru olu turmak açısında
büyük önem ta ımaktadır.

stanbul Nazım mar Planı’na ili -
kin olarak ilgili kurulu lar ve temsil-
cilerince yapılacak de erlendirmeler-
de, stanbul’un sosyo-ekonomik ve 
mekansal rasyonalitesi gere inin; hem 
metropoliten, hem de bölgesel düzey-
de desentralizasyona ve çok merkezli, 
kademeli yapılanmaya yönelmesi oldu-
u göz ardı edilmemelidir. 

Ancak böylesine bir yapılanmayla
üretim ve hizmetlerde zaman ve ma-
liyet tasarruflarına gidilebilecek olup; 
küresel rekabette bilgi, teknoloji, fi-
nans, yönetim, kültür, tarih, sanat ve 
turizm a ırlıklı faaliyetlerle yer tutmak 
mümkün olabilecektir. Plan’ın yukarı-
da belirtilen amaca yeterince araç olup 
olamadı ına bakılması ve yapılacak de-
erlendirme ile ele tirilerin bu konula-

rı kapsayan tematik odaklarda toplan-
ması, ku kusuz tüm kamu, özel ve sivil 
kesimlerce verilmek istenen katkıların
yapıcı olmasını sa layacaktır.

lama alt bölgesi ile olan ili kisinin geli ebilirlik eksenli olmasıdır.
stanbul’un do uda Gebze, batıda Çorlu ve Çerkezköy yerle im-

leri ile olan ili kisinin, bütüncüllük ekseni üzerine dayanması dör-
düncü boyutun özelli idir.

IV. Süreç
stanbul’un Merkezi  Alanı (M A); Metropol ve bölgedeki 

endüstri i letmelerinin yönetim merkezlerinin yanı sıra, ülke-
deki i letmelerin ço unun yönetim merkezlerini de bünyesinde 
barındırmaktadır. Küresel bölge merkezi olmaya yönelik vizyon 
çerçevesinde stanbula yönelik ciddi boyutlarda gerçekle en iç ve 
dı  geli me talepleri, kentin ana merkezinin mekansal kapasite ge-
li tirme sürecini zorlayaca ından, Plan’da M A’nın batıya do ru
geli tirilmesi  öngörülmektedir. 

Yeni mekansal konumlanma talepleri kar ısında yerle im do-
kusu üzerinde gerçekle tirilmesi öngörülen eylemler; eski sanayi 
alanlarının hizmet merkezlerine dönü türülmesidir. stanbul’da
yerle ik sanayile me sürecinin di er bir uzantısı ise sanayi varo -
larında konumlanan konut alanları olmu tur. Yetersiz malzeme, 
i çilik ve teknoloji ürünü olan ve ço unlukla plansız geli en sanayi 
türevi konutlar,  kent içinde yerle ik sanayi tesislerine paralel bir 
dönü üm sürecine konu olmaktadır. stanbul’u tehdit eden dep-
rem olasılı ı da; gerek belirtilen konut dokusunun dayanıksızlı ı,
gerek Marmara kıyısı boyunca jeolojik riskli alanların bulunması
ve bunların çakı ması sonucu artan depremsellik riski nedeniyle, 
konut alanlarının dönü üm kapsamında yenilenmesi gere ini öne 
çıkarmaktadır. Dönü üm sürecinin di er önemli bir hedefi ise; 
afete duyarlı yapılanmanın sa lanması, donatı alanlarının olu tu-
rulması ve ya am kalitesinin yükseltilmesidir.

Plan’ın en önemli öngörüsü; stanbul’un Dünya’daki geli me-
ler do rultusunda, endüstri a ırlıklı ekonomiden bilgi ve hizmet 
a ırlıklı ekonomiye dönü ümünün gerçekle tirilmesidir. Bu dö-
nü ümün gere i olan süreçte ise; tarihi Yarımada, Beyo lu, Mas-
lak ve Kadıköy’den olu an ve tek merkez üzerine kurulan hizmet 
yapılanmasının çok merkezli ve kademeli bir yapılanmaya dönü -
türülmesi öngörülmektedir. Yeni merkezlerin kademeli ve dengeli 
olarak Metropol genelinde da ıtılması kurgusu, stanbul Nazım
mar Planı’nda benimsenen model olmaktadır.

Yukarıda de inildi i üzere “sanayi” ve “hizmet” odaklı iki 
sürecin kesi mesi, Plan’da ekonomik ve teknolojik ömrünü dol-
durmu  sanayi alanlarının hizmet merkezlerine dönü ümü olarak 
gerçekle mektedir. Bu merkezlerin birbirlerine ba lanmalarını
ve akı kanlıklarını sa layan ula ım a ının olu turulmasında toplu 
ta ımacılı a a ırlık ve öncelik verilerek; karayolu, demiryolu, de-
nizyolu ve havayolu sistemlerinin entegrasyonu öngörülmektedir. 
Metropol içine düzensiz bir ekilde da ılmı  lojistik birimlerinin 
çepere çıkartılarak, stanbul’un do u ve batı kanatlarında kurula-
cak lojistik alanlarda toplanmaları ve bunların yeni liman, iskele, 
terminal ve hava meydanları ile Ro-Ro ve Ro-La sistemlerine da-
yandırılarak ba lantılandırılması, mal ve hizmet akı larını daha 
rasyonel hale getirmektedir.
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netimlerin bu ili kileri verimli bir ekilde de erlendirilmesini ve 
etkin yönetimini gerektirmektedir. 

Yerelden dünyaya açılmak
Uluslararası düzeyde etkin rol oynamak isteyen bir yerel yöne-

tim biriminin öncelikle etkin, dinamik ve verimli bir “dı  ili kiler
politikası” olmalı. Böyle bir politikanın geli mesi için gereken ze-
min ise, u üç unsurun bulu ması ile olu ur:

a. Kentin konumu (co rafi, stratejik…) ve potansiyeli (ekono-
mik, kültürel…)

b. Ulusal düzeyin dı  politika rotası

c. Uluslararası arenadaki e ilimler

Bu üç faktörün bulu tu u noktadaki bir yerel yönetim, etkin 
bir “dı  ili kiler politikasını” olu turabilir, ulusal sınırları a abilir,
hatta küresel çapta eylem sahibi olabilir. Peki, böyle bir potansiyel 
stanbul ve Marmara Bölgesi açısından mümkün müdür? imdi

bunu analiz etmeye çalı alım.

Bölgemizin lideri ve Birli imizin merkezi olan stanbul, ge-
rek tarihi misyonu gerekse bugünkü konumu itibariyle büyük bir 
potansiyele sahiptir. Ülke ekonomisi ve kültürel hayatın merkezi 
olan Marmara Bölgesi aynı zamanda yerel yönetim ve belediyeci-
lik alanında da Türkiye’nin canlı laboratuarı olmu tur. Birçok yeni 

Demokrasinin dünya çapında
yaygınla ması sürecinde yerel yö-
netimler, demokrasi ve ekonomik 
kalkınmanın kökle mesi için öncü 
aktörler olarak öne çıkmaktadır.
Günümüzde yerel yönetimler ve 
özellikle büyük kentlerin, ufukla-
rının geni ledi ini ve zorlukları i -
birli i ve tecrübe payla ımı içerisinde 
a maya gayret ettiklerini, hatta ulu-
sal sınırları a ıp küresel sorunların
çözümüne katkıda bulunmaya da 
talip olduklarını görmekteyiz. 

Halka en yakın seviyede bulunan 
yerel yönetimlerin topluma kar ı ro-
lünün hızla arttı ı, artık ehirler dip-
lomasisinin konu uldu u ve özellikle 
ülkemiz açısından Avrupa Birli i sü-
recinde köklü de i imlerin ya andı ı
günümüzde, yerel yönetimlerin isti a-
re ve dayanı ma ihtiyacı da aynı ölçüde 
artmaktadır. Bütün bunlar, uluslararası
düzeyde kentlerle bölgeler arası temas 
ve etkile imi artırmakta olup, yerel yö-

Uluslararası Perspektif

Yerelden Uluslararası Hedeflere

Murat Daoudov
MBB AB ve Uluslararası
li kiler Ofisi Yöneticisi
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etkin bir dı  ili kiler politikasının ge-
li mesi için gerekli artlar olu mu  du-
rumdadır.

Yerelde
uluslararası ili kiler
yönetimi

Dergimizin önceki sayısında, dı
faaliyetlerimizin üç eksen üzerinde ku-
ruldu u ifade edilmi ti:

a. Uluslararası ili kiler

b. AB politikaları ve kurumsal i bir-
li i

c. Fon destekli proje ve i birli i

En geni  açıdan uluslararası alan-
da elde etti imiz kazanımlar, bize AB 
alanında da yarar sa lamaktadır. Yani 
uluslararası düzeyde görünürlü ü-
müzü ve itibarımızı artıran faaliyetler, 
AB kurumları ile olan ili kilerimizi de 
olumlu etkilemektedir.  Bunlarla olum-
lu ve etkin i birli i ise bize, AB fonları
alanında katkı sa lıyor (Örn: ilk elden 
bilgi, fonların ekillenme süreçlerine 
katılım vs). Geri dönü üm olarak da, 
AB fonları ile geli tirilen projeler, ye-
rel yönetimlerimize AB standartlarını
yakalamayı ö retiyor, AB’ye olan ilgi ve 
bilinci artırıyor. Son olarak, AB ile olan 
olumlu ve güçlü i birli i, bizim ulusla-
rarası arenada yaptı ımız eylem katkıda
bulunuyor.

Yerelin AB 
stratejisi...

Ulusal dı  politikanın öncelikli he-
defi olan Avrupa Birli i, artık, yerel 
yönetimlerimiz için somut bir eylem 
alanıdır. Bu alanda yerel yönetimler, 
lobi çalı maları ve proaktif yakla ımı ile 
ulusal düzeyin eylemine katkıda bulu-
narak onu tamamlayıcı rol oynayabilir. 
Bu yakla ım, üç temel eylem alanını
içermektedir:

a. AB’ye yönelik Türkiye merkezli 
çalı malar

uygulamanın geli tirilerek uygulandı ı bölgemiz, Avrupa-Asya ile 
Hıristiyan-Müslüman dünyaları arasında da köprü durumunda-
dır.

Di er yandan, ulusal düzeydeki geli melerin rotası hangi yön-
dedir, dı a dönük bir açılıma ve proaktif dı  siyasete müsait bir 
ortam söz konusu mudur?  Türkiye, son yıllarda istikrar içinde 
büyüyen, AB sürecinde kararlı bir ekilde ilerleyen, siyasi ve eko-
nomik cazibesi gittikçe artan, dünyada aktör ve bölgesinde lider 
olmaya aday bir ülkedir. Hükümetin politika ve eylemlerinde be-
lirgin bir dı  siyaset ve AB vurgusu var. Ülkenin dı a açılmasına
yönelik bir te vik oldu u gibi, yerel yönetimlerin geli mesine yö-
nelik önemli reformlar da gerçekle tirilmekte ve bu sayede onların
konumu güçlenmektedir.

Üçüncü faktör olarak: Yerel yönetimlerin uluslararası alanda 
önem kazandıklarını ve i birli i a larını geli tirdiklerini görmek-
teyiz. Yerel yönetimlerin dayanı ma ve i birli i mekanizmaları
özellikle Avrupa’da hızla geli mektedir. Bir yandan uluslararası
kurumlar bünyesinde yerel ve bölgesel düzeye hitap eden yapı-
lar ortaya çıkmakta, di er yandan yerel ve bölgeselin olu turdu u
platformlar uluslararası kurumlar üzerinde etkilerini artırmakta-
dır. Potansiyeli her geçen gün daha da artan ve AB yolunda ilerle-
yen Türkiye’nin en önemli bölgesi yerel yönetimleri bu güce daha 
da güç katabilecek kapasiteye sahipler. Bugün birçok uluslararası
ve Avrupalı yerel yönetim platformu, Türk meslekta larına kapı-
larını açmak istemektedir. Yani, uluslararası boyutta da uygun bir 
konjonktür söz konusudur. 

Sonuç olarak, bölgemizdeki yerel yönetimler ile onların ortak 
sesi olan Marmara ve Bo azları Belediyeler Birli i’nin güçlü ve 

MBB’nin “Üç Eksen” yakla ımı

MBB DI L K LER
POL T KASI

Uluslararası li kiler

AB Politikaları ve           
Kurumsal birli i

Proje Geli tirme
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kalmıyor. AB ile ortaklık anla ması bulunan ülkelerle bir Ortak 
sti are Komitesi’ni kurabilen Bölgeler Komitesi, bunu Türkiye’ye 

önermi tir. Sadece isti are fonksiyonu olan çalı ma grubundan 
farklı olarak, böyle bir komitede, AB üyesi olmayan ülkenin yerel 
temsilcileri oy hakkına sahiptir. Bundan dolayı, Birlik Ba kanımız
ve stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanı Sayın Kadir Topba ’ın,
kurulmasının önemine dikkat çekti i bu komite, bir an önce 
hayata geçirilmelidir. Bir di er hedef ise, Bölgeler Komitesi’nin 
önerdi i (AB-Türk Hükümeti düzeyinden ba ka), ba ımsız bir alt 
düzeyin olu turulmasıdır. AB’ye uyum sürecini yerel ve bölgesel 
düzeyde takip etmede, fonların ve bölgesel politikaların ekillendi-
rilmesine katılma olana ını tanıyacak bu mekanizmanın olu ması,
önemli bir adım olacaktır. Di er yandan, Bölgeler Komitesi yıl-
da iki defa toplantısını Brüksel dı ında yapabilmektedir. Örne in,
bu toplantılardan birinin Türkiye’de yapılması Türk yerel yöne-
timlerinin AB’de itibarını oldu u kadar görünürlü ünü de artı-
racaktır. Bu ba lamda, stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanı’nın
daveti üzerine, Türkiye Çalı ma Grubu’nun Bahar 2008 toplan-
tısını stanbul’da yapacak olması, önemli bir geli medir.  Bu sa-
yede Bölgeler Komitesi’nin daha geni  katılımlı bir toplantısının
Türkiye’de yapılmasına da zemin hazırlanacaktır.

Son yıllarda, AB’yi sürekli ve yakından etkilemenin yararının
anla ılması üzerine, Brüksel’de yerel/bölgesel lobicilik olarak 
adlandırılan yeni bir fenomen geli mi tir. Yerel ve bölgesel yöne-
timlerin temsilcilik açarak, AB’ye yönelik etkileme çalı malarını
do rudan Brüksel’den yürütme e ilimi, ilk olarak Alman eyalet-
lerinin ve ngiliz yerel yönetimlerin 1984’ten beri Brüksel tem-
cililiklerini açmaları ile ba lamı tır. Günümüzde, dünya lobicilik 
merkezi haline gelen Brüksel’de, uluslararası kurulu ların, eko-
nomi ile finans devlerinin yanı sıra, yerel ve bölgesel yönetimler 
ve onların birlikleri de 300’den fazla ofis ve irtibat noktası ile üs 
kurmu tur. Üyelik sürecinde Brüksel üzerinde etkisini artırması
gereken Türkiye’nin, artık yerel düzeyi ile de Brüksel’de var ol-
ması gerekir. Gerek AB kurumları üzerinde etki kurmak ve sa lıklı

b. Brüksel lobicili i

c. Dolaylı etki kullanımı

Detaylarına girmeden önce, kısaca
Avrupa Birli i kurumsal emasını tanı-
yalım.

Tabloda da gördü ünüz gibi, Av-
rupa Birli i içinde “AB Kurumsal Üç-
geni” diye adlandırılan bir karar meka-
nizması bulunmaktadır. AB’nin “denge 
sistemi”nde farklı aktörlerin çıkarlarını
gözetecek kurumlar ortaya çıkmı tır.
Örne in, Avrupa Birli i Konseyi, AB’ye 
üye devletlerin sesi ve en güçlü kurum-
sal aktörüdür. Avrupa Komisyonu, Bir-
li in çıkarlarını gözetirken, Avrupa Par-
lamentosu, Birlik içinde vatanda ların
gözü ve kula ıdır. Ekonomik ve Sosyal 
Komite, bu yapıya ekonomik ve sosyal 
unsurların (i verenler, sendikalar, tüke-
ticiler...) sesini katmı tır. Bu emaya en 
son 1994’te yerel ve bölgesel yönetimle-
rin sesi olan Bölgeler Komitesi de katıl-
mı tır. AB kurumları, yerel ve bölgesel 
düzeyi do rudan ilgilendiren alanlarda 
karar alırken, Bölgeler Komitesi’nin 
görü üne zorunlu olarak ba vurur. Bu 
alanlar: Ekonomik ve sosyal bütün-
le me, e itim, kamu sa lı ı, istihdam 
politikası, sosyal politika, kültür, çevre, 
mesleki e itim, ula ım, Avrupa-a ırı
altyapı a ları olarak sayılabilir.

… Ve lobicilik 
anahtarları

AB’ye yönelik Türkiye merkezli 
faaliyetlerde bu kurumsal ema göz 
önünde bulundurularak uygun bir ey-
lem geli tirilebilir. Yerel yönetimler 
bünyesinde kurulan AB Ofisleri, bu 
kurumlara yönelik çe itli bilgilendirme, 
temas, isti are ve geri bildirim faaliyet-
lerini geli tirirler. Bu genel çalı manın
içinde, ayrıca, özel olarak hedef alacak-
ları birimler de var. Örne in; Bölgeler 
Komitesi bünyesinde kurulan “Türkiye 
Çalı ma Grubu”. Aralık 2007’den beri 
çalı malara katılan MBB, bu platform 
ile aktif bir i birli i geli tirmektedir.

Ancak, hedefimiz bununla sınırlı

Bölgeler Komitesi Ekonomik ve Sosyal 
Komite

AB Kurumsal 
Üçgeni

Avrupa
Komisyonu

AB Konseyi Avrupa
Parlamentosu

Vatanda ların
çıkarları

Danı ma ve görü  belirtme

Yönergeler Tüzükler Kararlar

Devletlerin
çıkarları

Birli in çıkarları

Yerel & 
Bölgeselin

sesi
Çalı an & 

verenlerin sesi

* Pascal Goergen, 2004 

AB Kurumsal emasında

Görev Da ılımı
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li adımlar atarak Avrupa Kentler ve 
Bölgeler Konseyi CEMR’e, gözlem-
ci statüde katılmak, Avrupa Bölgeler 
Meclisi AER ile i birli i geli tirmek, 
Güney-Do u Avrupa Yerel Yönetim 
Birlikleri A ı NALAS’a üye olmak 
üzere giri imlerde bulunmu tur. 

Sonuç olarak, AB-Türkiye ili ki-
lerinde, klasikle mi  bir “geni leme” 
penceresinden bakı  hakimdir. Oysa 
özellikle yerel yönetimlerimizin bu 
çerçeveyi a maları, “istenmeyen aday” 
psikolojisine kapılmadan AB kurum-
sal emasının içine kadar girmeleri ge-
rekir. Türkiye’de hemen hemen her-
kes Geni lemeden Sorumlu Avrupa 
Komisyonu Üyesi Olli Rehn’in adını
biliyor. Oysa yerel yönetimlerimiz 
tarafından Bölgesel Politikadan So-
rumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Da-
nuta Hübner de tanınmalıdır. AB’nin 
bölgesel politikaları imdiden takip 
edilmelidir; zira kendi bölgelerine yö-
nelik geli tirilen bu politikalar, yarın
Türkiye’nin de politikaları olacaktır. 
Bunlar, çe itli uyum reformları ile do-
laylı ekilde imdiden Türkiye’ye gel-
meye ba lamı  bile. 

bir geri bildirimi yapmak, gerekse orada mevzilenmi  uluslararası
yerel yönetim platformları ile etkin bir i birli i ve dayanı mayı
sa lamak için Türkiye’nin de yerel düzeyi ile Brüksel’de var ol-
ması gerekir. Bu dü ünceyle MBB, ilgili mevzuat ara tırmasını
yapmı   ve Brüksel’de yabancı yerel temsilcilikleri ziyaret ederek 
incelemelerde bulunmu tur. Brüksel’de ofis açmanın, temsil bü-
tünlü ü ve koordinasyon kolaylı ı açısından Türkiye Belediye-
ler Birli i tarafından yapılmasının uygun olaca ı kanaatinde olan 
MBB, gerekti inde bu konuda teknik destek ve bilgi deste i sa -
lamaya da hazırdır.

AB’nin yereli ilgilendiren politikalarını takip etme ve etki ya-
ratma çalı maları, AB dı ında sahip olunan imkânlarla da yapıl-
malıdır. Dolaylı etki kullanımı yöntemi ile bazı çalı malar ya-
pılabilir. Örne in, Türkiye’nin üyesi oldu u Avrupa Konseyi’ne 
ba lı olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ndeki potansiyeli 
devreye sokulabilir. Avrupa Birli i ile Avrupa Konseyi’nin bu iki 
türde  kurulu u arasında yapılan birli i Anla masına göre bir r-
tibat Komitesi kurulmu tur. Yerel yönetimlerimiz, AB ile arayüz 
görevini yapan ve önemli bir etki aracı olabilecek bu platformda 
mutlaka yer almalıdır. Ayrıca, Kongre’nin Yerel Yönetimler Mec-
lisi ile iki ana bölümden biri olan Bölgeler Meclisi Ba kanlı ı’nın
bir Türk temsilci tarafından yürütülüyor olması, Türkiye açısın-
dan büyük bir fırsattır. Üstelik Yavuz Mildon’un Çanakkale l
Genel Meclisi üyesi olması, bölgesel birli imiz açısından önemini 
daha artırmaktadır.

Di er dolaylı etki kullanımı olanaklarını ele alacak olursak, Av-
rupa genelinde faaliyet gösteren birçok yerel ve bölgesel yönetim 
platformu mevcuttur. AB üzerinde lobicilik faaliyetlerini sürdüren 
ve önemi gittikçe artan bu olu umlar, AB ile ili kilerini kurumsal-
la tırmaya önem verirler. Örne in, Bölgeler Komitesi, bu tür ku-
rulu larla ili kilerini i birli i protokolü, eylem planı gibi belgeler 
çerçevesinde yürütmektedir. Dolayısıyla, yerel aktörlerimizin bu 
kurulu lar içinde yer almaları ve etkin konuma gelmeleri, onlara 
yeni etki anahtarlarını sunacaktır. Yerel yönetimlerimizin bu po-
tansiyelini etkin bir ekilde kullanması, sadece kendileri açısından 
yararlı olmakla kalmayıp, ileride genel AB-Türkiye ili kilerine de 
önemli katkı sa layabilecektir.

Genelde uluslararası i birli ini geli tirmek, özelde ise bu tür 
anahtarlara sahip olmak amacıyla, Birli imiz son aylarda önem-
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Marmara’danMarmara’dan

EY O UL, ARTIK BEYS N

Bundan gayrı öfke bize, gönül almak sana;

Suçlamak bize, katlanmak sana;

Acizlik yanılgı bize, ho görmak sana;

Kem göz, om a ız bize, ba ı lamak sana;

Ü engeçlik bize, gayretlendirmek sana;

Bölmek bize, bütünlemek sana;

Çatı ma geçimsizlik anla mazlık bize, adalet sana dü er.

eyh Edebali
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Söyle iSöyle i

sında ortaya çıkan bir bo luk, siz ya da bir ba kası tarafından iyi ya 
da kötü bir biçimde mutlaka doldurulur. nsan ömrünün büyük 
bir kısmının böyle bir ortamda geçti i bile söylenebilir. Yapmamız
gereken eyse, dizginleri elimize almak. Pek ço umuz için bunu 
yapmak oldukça zor gibi görünse de, sanılanın aksine bu kadar da 
güç de il. Kendisi de akademik hayatında pek çok ba arılara imza 
atmı  olan Ö r. Gör. Gülbin Göral, Marmara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda ofis yönetimi, yönetici asis-
tanlı ı, ideal yönetici profili konularını ö rencileriyle payla ırken,
özel kurulu lara verdi i e itimlerle de tecrübelerini profesyonelle-
re aktarıyor. Kendisiyle yaptı ımız söyle ide, i  hayatında mükem-
melli e ula manın mümkün oldu unu anlatan Göral; profesyo-
nelli in öneminin altını özellikle çiziyor. Göral’a göre asıl önemli 
olan, yaptı ımız i i kendi i imiz gibi sahiplenebilmemiz.

nsanı üstün kılan özellik: e
yarar hayat felsefesi 

nsanların birbirlerine üstünlükleri oldu unu biliyoruz. 
Bir insanı di erinden üstün kılan özellikler i  ili kilerine ve 
psikolojilerine nasıl yansır?

nsanlar farklı özelliklerle dünyaya gelmi tir; ancak hepsinin 
“yeterli olma, üstün olma” gibi bir “ben” duygusuna sahip olduk-
larını söyleyebiliriz. Üç ta  yontma i çisinin öyküsü pek bilinir: 

Ta  yontmakta olan i çilerden birine ne yaptı ı sorulur: “Para 
kazanmak için u ra ıyorum.” der. kinci i çi: “Okul in aatında

çalı ıyorum.” Üçüncü i çi ise; “Ülkenin en güzel ta ını ben 
yontuyorum.” diye cevap verir. Temelde hepsinin ula aca ı
nokta, geçimlerini sa layacak olan parayı kazanmak oldu u

halde, üçüncü i çinin gözünde yaptı ı i in önemi, üstünlük 
duygusuyla anlatılabilir.

Bir insanı di erinden üstün kılan özelliklerin en 
ba ta geleni “ e yarar hayat felsefesine sahip olması
ve yaptı ı i e bir felsefe katabilmesi”dir. “Neden” so-

rusunun cevabını, sahip oldu umuz felsefe verir ve 
bizim amacımızı anlatır.

Ba ımızın üzerinde bir yuvarlak oldu unu dü-
ünelim. Adı da “amaç” yuvarla ı olsun. O amaç 

yuvarla ının içine “para” oturtuluyorsa, bu dü ük
düzeyde bir “neden”dir. Halbuki “sevgi, dürüstlük, 

i  ahlakı, kalite, çalı kanlık, i i en iyi ekilde yapmak...” 
gibi, bir anlam ifade eden kavramlar toplulu unun otur-
tulması, i e yarar bir felsefe geli tirmemizi sa lar. Yaptı ı

i  ne olursa olsun ona bir felsefe yükleyen insanlar, yalnız-
ca para için çalı anlardan farklıdır, üstündür. nsanın, daha 

Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik Program 
Danı manı Ö retim Görevlisi Gül-
bin Göral, bir i te ba arılı olmanın
sırrını u sözcüklerle özetliyor; sevgi, 
dürüstlük, i  ahlakı, kalite, çalı kan-
lık ve i ini en iyi ekilde yapabilme.

 dünyası fırtınalı bir denize benzer. 
Yaptı ımız hatalar, bazen geri dönü ü
olmayan sonuçlar do urur.  dünya-

 Hayatında Mükemmellik Mümkün

Nesrin Akka

Marmara Üniversitesi SBMYO Ö retim
Görevlisi Gülbin Göral
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le birebir ba lantısı var. Profesyonellik 
“i ini en iyi yapan insan olma keyfiye-
tidir.” Profesyonelseniz engel tanımaz,
mutlaka o engeli a arsınız; çünkü her 
engel için mutlaka bir stratejiniz var-
dır. Profesyonelseniz, i iniz ne olur-
sa olsun dört elle sarılır ve en iyisini 
yapmaya çalı ırsınız. Profesyonelseniz 
daima istekli ve evklisinizdir. Asla “ 
Bu kadar maa a bu kadar i ” zihniyeti 
ta ımazsınız. Profesyonelseniz “Hayır”
demeyi bilirsiniz ve öne sürdü ünüz
akılcı bir özürle kar ınızdaki bir adım
geri bırakırsınız. Profesyonelseniz her 
eyi kuralına göre yaparsınız; ahlak, hu-

kuk, görgü, oyun vs. hiç fark etmez. Ne 
yazık ki, bugün profesyonellik deyince 
insanların aklına para geliyor. 

“Yönetim, ba kalarına i  gördür-
me sanatıdır”

Yöneticilik özellikleri sizce  na-
sıl olmalıdır?

Yönetimde rasyonellik çok önem-
li bir unsurdur. Yapılan planların tam 
isabet sa laması çok büyük önem ta ır.
Yönetim ba kalarına i  gördürme sana-
tıdır. Ben sanat diyorum. Her ne kadar 
disiplin gibi görünse de aslında onu 
sanatla yo urmadıkça gerçek manada 
bir sonuca varmanız mümkün olmaz. 
Çünkü yöneticilik duyarlılık gerektiren 
bir i tir. Siz istedi iniz kadar yönetimi 
bilim olarak bilin; ama insanın duygu-
larına hitap etmedi iniz müddetçe et-
kili bir sonuç alamazsınız. Mesela yö-

yüksek mevki ve statüye gözünü dikmeden önce, kendi ki ili ini
geli tirmeye çalı ması ve ki isel kalitesini yükseltmeye bakması, i e
yarar bir felsefedir. 

Ofis çalı anlarının ortak sorunu gün içerisinde aynı ve-
rimle çalı amamak. Bu performansı tüm gün yüksek dü-
zeyde tutmak sizce mümkün mü?

Gün içerisinde performansımızda ini  çıkı lar olması normal-
dir. Çünkü performansın bir formülü var. Uzmanlar diyorlar ki 
Performans = Yetenek x Motivasyon. Performans i  demektir, 
icra demektir. Performansın dü ük ya da yüksek olması yetenek 
ve motivasyonun çarpımına ba lı.  hayatının fırtınalı bir denize 
benzedi ini söylemi tik. Çalı anın motivasyonu, o fırtınalardan ne 
kadar etkilenir? Ya da bırakalım motivasyonu, yetenek kısmına dö-
nelim. Diyelim ki bir büro elemanı 10 parmak “f” klavye yazmasını
biliyor; fakat yöneticisi ondan “q” klavye kullanmasını istiyor. Bu 
durumda asistanın yetene i dü ece i için performansı da dü ecek-
tir. O halde diyebiliriz ki, performansımızın yüksek olması; bütün 
artların bir araya getirilip onların düzenli ve dengeli bir ekilde

kullanılmasına ba lıdır.  arkada ınızdan i itti iniz kötü bir söz, 
yaptı ınız bir hata ya da yöneticinizin size kızması; güle oynaya 
geldi iniz bir i  gününde verimsiz bir çalı ma sergilemenize pe-
kala neden olabilir.  hayatında performansın yüksek ya da dü ük
olması, bunun gibi çok çe itli faktörlere ba lıdır.

Profesyonelli in ilkeleri
Performans dü üklü ünü en aza indirmek için neler ya-

pılabilir?

 hayatında elbette bazı ini  çıkı lar ya da bizi üzen, yoran 
sözler, hareketler ve davranı lar olacaktır. Peki, her duydu umuz
kötü sözde kırılıp dökülecek miyiz? Bu durumun profesyonellik-
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netimde, biçimsel boyut bir de biçimsel 
olmayan boyut vardır. nsanların ruh 
alemine girerek onları ikna etmek, inan-
dırmak, yönetim yörüngesine almak 
çok önemli bir yöneticilik özelli idir.
Bu da insanlarla resmi olmayan boyut-
larda özel bir takım dostluklar kurul-
masını gerektiriyor. Günümüzde akıl-
cı davranan yönetimler özel piknikler 
düzenleyerek kurum çalı anlarıyla özel 
ili kiler kuruyorlar. Bugün Türkiye’de 
ba arılı olmu  pek çok irket yönetimi 
bu ekilde davranıyor.

Peki, i  hayatında ki ilik geli -
tirme noktasında sizin önerileriniz 
nelerdir?

Ben bu konuyla ilgili bir formül 
buldum. Derslerimde ve e itimlerde
buna kısaca “ PU” diyorum. Bunun 
açılımı ise; stek, Plan ve Uygulama. 
Ki ili inizi geli tirmek için öncelikle 
bunu istemeniz lazım. Daha sonra bu-
nun için bir Plan hazırlamalı ve Uygu-
lamaya geçmelisiniz. E er uygulamaya 
geçmezseniz, o istek plan a amasında
kalır. Çünkü planlama, yönetimde sta-
tik bir evredir yani dura andır. Bu ne-
denle planınızı bir an önce uygulamaya 
geçirmek zorundasınız. Ki ilik geli tir-
mek de öyle bir eydir. nsanın geli me-
si yüzde 90 kendi çabaları ile mümkün-
dür. Edison’un me hur bir sözü vardır:
“Sanmayın ki ben her eyi tesadüfen 
buldum. Yaptı ım bütün çalı maların
yüzde 99’u alın teridir. Ampulü bulun-
caya kadar beni ampule götürmeyecek  
1999 tane yol ö rendim. Edison, 2000. 
denemesinde bulmu  ampulü…

Yine i  ortamında iyi ili kiler
kurabilme noktasında tavsiyeleri-
niz nelerdir?

nsanlarla iyi ili kiler kurabilmenin 
temelinde, kar ıdaki insana ihtiyaçla-
rı çerçevesinde davranabilmek vardır.
Bence en önemlisi bu. Aç bir insana 
yemek vermeniz, saygıya ihtiyacı olan 
bir insana ise saygı göstermeniz gerekir. 
Tüm bunlar, sizi o insanın gözünde yü-
celtir. kinci önemli noktaysa, insanların
ki ilik özelliklerine göre davranmaktır.
Biz buna halk dilinde “nabza göre er-

bet vermek” deriz. Üçüncüsü ise da kar ımızdaki insanın algılama
düzeyine göre hareket etmektir. Çünkü her insanın algılayaca ı
dil farklıdır. Hani Mevlana’nın bir sözü vardır: “Ne kadar bilirsen 
bil, söylediklerin kar ındakinin anlayabildi i kadardır.” diye. O 
bakımdan algılama süreçlerimiz farklıdır. Önyargılar, yanlı  algıla-
malar, mesajda bo lukları yanlı  doldurmalar… Mesaj iletirken ya 
da alırken bo lu u yanlı  doldurabiliyoruz. 

nsanın makine ya da teknoloji ile olan ili kileri, günü-
müzde insanlar arası ili kiler kadar önem kazanmı  durum-
da. Sanal ortamda kendini ifade etmenin ve i  ili kilerini
düzenlemenin farklılıkları, üstünlükleri ve tehditleri üzeri-
ne neler söylenebilir? 

nsano lunun “haberle me ihtiyacı” her devirde, her sosyal 
grupta var olan bir durumdur. Haberle me i leri sanal ortamlarda 
yapılırken, teknolojinin en son gereklerini vakit geçirmeden ö -
renmek ve uygulamak zorundasınız. Aksi takdirde hızlı geli ime
ayak uyduramayaca ınız için; zaman, emek vb. gibi birçok kaybı-
nız söz konusu olacaktır. Di er taraftan; teknoloji ne kadar geli ir-
se geli sin, sanal hayat insanı ne kadar sararsa sarsın, neticede insan 
insandır. Birey, insani vasıflarını her zaman koruma ve sürdürme 
ihtiyacı içindedir. Bizler özel arkada  veya i  görü meleriyle ilgili 
olarak, bilgisayardan yaptı ımız yazı malardan ziyade, bir araya ge-

Yönetimin en önemli ilkesi akılcılıktır. nsanın ken-
dini temsil etti i en de erli özellik ‘akıl’dır. Su hayatı,
toprak bereketi, arı disiplini, karınca çalı kanlı ı, aslan 
gücü temsil eder… nsan için ‘akıl’dan daha övünülecek 
bir ey yoktur. Aklını iyi kullanan insan ise dünyayı tem-
sil eklini gayet rahat belirleyebilir ve ona bütün gücüyle 
sarılır. Aklını iyi kullanmak ‘bilgi’ye dayanır. Beyninizde-
ki, tasarrufunuzdaki bilginin niteli i ve niceli i kadar isa-
betli davranı lar içine girebilirsiniz.
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lip, yüz yüze konu tu umuzda daha mutlu olmuyor muyuz? Ay-
rıca sanal ortamdaki yazı maların getirece i tehditlerin en büyü ü,
dilimizin tahribatıdır. Bilindi i üzere; yazı dili farklı, konu ma dili 
farklıdır. nsanlar bilgisayar yazı malarında “konu ur” gibi yazı-
yorlar ve bu da dilimize zarar veriyor. Oysa hepimizin dilbilgisine 
ve yazım kurallarına son derece özen göstermesi gerekir. 

Zaman hayattır, hayatın sırrı
dengedir

Ya adı ımız ça da zaman hızlı bir biçimde akıyor ve biz 
onun hızına yeti emiyoruz. Herkes zamanın dar olu undan
ve ona yetmeyi inden ikâyetçi… Zaman ile ili kimiz nasıl
olmalı?

Hayat bir ritimdir. Geceler, gündüzler, mevsimler, kalp atı la-
rımız, adımlarımız, ya murun ya ması… Her ey muhte em bir 
ritimle çalı ır ve hayatın içinde “zaman” dedi imiz kavrama karı ır
gider. Her eyin bir zamanı vardır. Zamanı gelmeden veya zamanı
geçtikten sonra, o eyi yapmanın hiçbir yararı olamaz. Zamanın
yetmeyi inden ikâyet etmeyi anlayamıyorum. Bence, insan ne is-
terse yapabilir. Yeter ki, ona, o imkanı sa layacak faktörlere sahip 
olabilsin. te zamanı kullanmada bu faktörler çok önemlidir. Fak-
törlere yön verecek olan ise insanın kendisidir. Bir ba ka ekilde
söylemek gerekirse insan, yapaca ı i lerin hepsini belirli zaman 

dilimleri içerisinde yapar; ancak önce-
likleri belirlemek zorundadır. Bütün 
mesele öncelikleri iyi hesaplamak, iyi 
bilmektir. Zamanı kullanmayı e len-
celi bir i  olarak alabiliriz. Aynı anda 
birkaç i e ba layıp, önceliklerine göre 
her birini tamamlayıp bitirdi imizde,
neler yapabilece imizi görerek mutlu 
olabiliriz. Her i in kendine özgü bir 
yapılma süresi vardır. O süreleri do ru
kullanıp, i ler arasında denge sa ladı ı-
nızda; her i i yapabilecek zamana da sa-
hip olursunuz. Zaman hayattır, hayatın
sırrı dengedir. “Daha vakit var sözünü” 
hayatınızdan kesinlikle çıkaracaksınız.
Buna, “Hemen imdi yap!” ilkesi di-
yorum ben. Daha vakit var dü üncesi
kaçırılan tren demektir; o sizi beklemez 
ve gider. kincisi de kesinlikle ü enme-
yeceksiniz. Buna da “Kolları sıva” ilkesi 
diyorum. Üçüncüsü de “Hemen ba la”
kuralı; kesinlikle ertelemeyeceksiniz, 
ü enmeyeceksiniz ve hemen ba laya-
caksınız.

Tecrübelerinizden yola çıkarak, 
yerel yöneticilere yönetim konu-
sundaki tavsiyeleriniz neler olabi-
lir?

Buradaki önemli nokta udur ki; 
insanların nabızlarını ve i lerin nabız-
larını tutarak en uygun i leri belirleyip, 
yerel yöneticilerin herhangi bir züm-
renin kazancına herhangi bir insanın
menfaatine bakmaksızın o belirledikle-
ri ihtiyaçları hakkıyla yerine getirmeleri 
gerekir. Burada dedi im gibi en önemli 
ey insanın kendi kendini idare etmesi-

dir. Ama bir denetim mekanizmasının
varlı ını hissettirmek de çok önemli-
dir.

“Daha vakit var” sözünü hayatınızdan kesinlikle çı-
karacaksınız. Ben buna, “Hemen imdi yap!” ilkesi diyo-
rum. Daha vakit var dü üncesi kaçırılan tren demektir; 
sizi beklemez ve gider. kincisi de kesinlikle ü enmeye-
ceksiniz. Buna da “Kolları sıva” ilkesi diyorum. Üçüncüsü 
de “Hemen ba la” kuralı; kesinlikle ertelemeyeceksiniz, 
ü enmeyeceksiniz ve hemen ba layacaksınız.
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Ta ı mermer, topra ı seramik, 
yapra ı ipek; kurulu  ve kurtulu un
be i i: Bilecik… 

Bu diyarlara “Ta ı mermer, topra ı
seramik, yapra ı ipek; kurulu  ve kur-
tulu un be i i, eyh Edebâli diyarı…”

diyorlar. Bilecik’e ilk adımınızı attı ınızda, Osmanlı Devleti’nin 
köklerinin bu topraklarda oldu unu dü ünmek bile insana ba ka
bir manevi haz sa lıyor.

Marmara Bölgesi’nin güneydo usunda Marmara, Karadeniz, 
ç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesim noktaları üzerindeki ehir,

do udan Bolu ve Eski ehir, güneyden Kütahya, batıdan Bursa, ku-
zeyden Sakarya illeri ile çevrili. Türkiye açısından büyük önem ta-
ıyan stanbul, Bursa ve Eski ehir’i birbirine ba layan Bilecik; aynı

zamanda 4 bölgede topra ı olan tek ehir. Böyle önemli yolları,
tarihi ve kültürel misyonları sınırlarında barındıran Bilecik; uzun 
zamandır, üzerindeki kabu u kırmak için büyük çaba sarf ediyor. 
Bunu tetikleyen en önemli unsur yeni kurulan Bilecik Üniversite-
si… Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin meslek yüksekokulla-
rını uzun süre bünyesinde barındıran ehir, üniversite potansiyeli-
nin bir ehir için öneminin farkında. Yeni projelerle, Bilecik’e yeni 
bir vizyon kazandırmaya çalı an herkes Bilecik’in görünenden 
daha büyük bir potansiyele sahip oldu u konusunda hemfikir. 

Tarihte Bilecik
Her ne kadar, Bilecik’te yerle im MÖ. 3000’li yıllara uzansa 

da, belki de bu ehrin Türkler için önemi MS. 395 yılında Bi-
zans mparatorlu u’nun yönetimi altına geçmesiyle ba lıyor. Bu 
dönemde bir Tekfurluk olan Bilecik toprakları, sık sık Bizanslar- 
Emeviler ve Bizanslılar- Abbasiler arasında el de i tiriyor. 1230’lu 
yıllarda Ertu rul Bey idaresinde Selçukluların bir boyu olan Ka-
yıların 400 çadırlık bir bölümünün Sö üt ilçesine yerle mesin-

Kent ve Ya amKent ve Ya am

Bir Uygarlı ın Do du u Topraklar 

Nesrin Akka
Foto raflar : Serhat Keskin
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Osman Bey’in 
rüyası

Bizans’ın hakimiyetindeki Batı
Anadolu, sihat diyarı oldu undan; böl-
gede gaza niyetiyle bulunan pek çok 
kumandan, mücahit, dervi  ve alim yer 
alıyordu. Osman Gazi, Anadolu’nun 

den sonra, Bilecik için bir Türk devri ba lamı  oluyor. Osmanlı
kaynaklarına göre 1281 yılında vefat eden Ertu rul Bey’in türbesi, 
Sö üt ilçesinde en çok ziyaret edilen mekândır. Bilecik’e gitti i-
nizde mutlaka Sö üt’e u ramalı ve 400 çadırlık bir uçbeyli inden
bir devletin do u unda rol alan en önemli Türk büyüklerinden 
Ertu rul Gazi’nin türbesini ziyaret etmelisiniz. 

Bunun dı ında yine, Sö üt’e yolunuz eylül ayının ilk haftasın-
da dü erse; pek çok devlet erkânının bir araya geldi i ve Bilecik 
için büyük önem ta ıyan Ertu rul Gazi enliklerini izleme ansına
da sahip olabilirsiniz.

Ertu rul Gazi’nin vefatından sonra Kayıların ba ına Osman 
Bey geçer ve yüzyıllar boyunca hüküm sürecek devletin tohumları
da tam bu sıralarda atılır. Osman Bey, Osmanlı mparatorlu u’nun
kurucusu olarak tarihe, izi silinmeyecek bir imza atar. Her ne ka-
dar, tarih kitaplarında Osmanlı Devleti’nin kurucusu olarak ismi 
geçmese de, bu imparatorlu un bir de manevi kurucusu vardır.
O da yine Bilecik açısından büyük önem ta ıyan Kayı Ahilerinin 
ba ı eyh Edebali Hazretleridir. Osman Bey’in 400 çadırlık Kayı
boyunu bir imparatorluk haline getirmesinde en çok katkı sahibi 
olanlardan biridir eyh Edebali.

1280’li yıllarda henüz Bizans hâkimiyetinde olan Bilecik top-
rakları, 800 yıllık bir imparatorlu a kucak açaca ı tarihi bekliyor-
du. Osman Bey Bizans topraklarına sürekli seferler düzenliyor-
du. Bu sava ları izleyen Selçuklu Sultanı I. Alaadin Keykubat, 
Karacahisar Kalesi’ne geldi inde burada güçlerini Osman Bey ile 
birle tirdi. Ku atma sırasında kaleyi ele geçiren Selçuklu Sultanı,
Osman Bey’e bir sancak, tu  alem ve gümü  takımlı bir at gön-
derdi. Karacahisar’daki Rum Kilisesini camiye çeviren Osman Bey 
ilk kez bu tarihte adına hutbe okuttu. Çe itli kaynaklar, bu olayın
Osmanlı Devleti’nin kurulu unun ilk i aretleri oldu u konusunda 
birle irler.

Osman Bey’in o lu Or-
han Gazi’ye ö üdünden
bir bölüm :

“Sakın, orduya ve zenginli-
e ma rur olma. Hakiki âlim ve 

ariflere, bilginlere hürmet edip, 
sarayında onlara yer ver. Benim 
hâlimden ibret al ki; zayıf, güç-
süz bir karınca misali, hiç lâyık
olmadı ım halde buraya geldim 
ve Allahü Teâlânın nice ihsanla-
rına ve inayetlerine kavu tum.
Sen de benim uydu um ve uy-
guladı ım nizamı uygula. Mu-
hammed Aleyhisselâmın dinini, 
bu yüce dinin mensuplarını ve 
itaat eden di er tebaanı hima-
ye eyle! Allahu Teâlâ’nın hakkı-
nı ve kullarının hakkını gözet. 
Dinimizin tayin etti i beytü’l-
mâldaki gelirin ile kanaat eyle! 
Devletin zaruri ihtiyaçları dı ın-
da sarfiyatta bulunmaktan son 
derece sakın! Senden sonra 
geleceklere de aynı nasihatler-
de bulun ve iyice tembih eyle. 
Daima adalet ve insaf üzerine 
bulun. Zulme meydan verme. 
Herhangi bir i e ba layaca ın
zaman Allahu Teâlâ’nın yardı-
mına sı ın! Tebaanı, dü manla-
rın ve zalimlerin saldırılarından
koru. Haksız olarak hiç kimseye 
muamelede bulunma. Daima 
halkını ho nut edecek eyleri
arayıp, yapılmasını sa la. On-
ların gönüllerini kazanmayı,
bunun devamını ve artmasını
büyük nimet bil! Tebaanın sana 
olan güveninin sarsılmamasına
son derece dikkat eyle!”
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slamla tırılıp, Türkle tirilmesi faali-
yetine katılan bu gönül sultanlarından
ve ahilerden biri olan Karamanlı eyh
Edebali’nin sohbetlerini kaçırmamaya
gayret ederdi. 1277 senesinde, Edebali 
hazretlerinin dergâhında misafir oldu-
u bir gün bir rüya gördü. Rüyasında,

hocası Edebali’nin koynundan bir ayın
çıkıp, kendi koynuna girdi ini, arka-
sından da kendi göbe inden bir çınar
a acının bitip, alemi tuttu unu, gölge-
sinde nice da ların bulunup, nehirlerin 
aktı ını, bir çok insanın kayna tı ını,
kimisinin bahçe ve tarla sulayıp, kimisi-
nin çe meler akıttı ını gördü. Gördü ü
rüyayı ertesi gün hocasına anlattı. eyh
Edebali O’na: “Müjde ey Osman! Hak 
Teâlâ sana ve senin evladına saltanat 
verdi. Bütün dünya, evladının himaye-
sinde olacak, kızım Mâl Hatun da sana 
e  olacak.” deyip rüyasını tabir etti. Os-
man Bey on dokuz ya ında iken eyh
Edebali’nin kızı Mâl Hatun ile evlendi. 
Bu evlilikten, büyümeye ba layan im-
paratorlu un ba ına geçecek olan Or-
han Gazi do du.

Bilecik ziyaretiniz sırasında bir tepe 
üzerinde duaları bekleyen eyh Edeba-
li Türbesi’ne ve hemen yanında duran 
Orhan Gazi Camisi’ne mutlaka u ra-
malısınız. Buradan sonra e er sarp bir 
kayayı çıkabilirseniz, Osman Gazi’nin 
ilk fethi olan Belikoma Kalesi’ne çıka-

rak eski Bilecik’i seyredebilirsiniz. Bizanslılar tarafından yapılan
kalenin, imdi sadece bazı kalıntıları ayakta kalabilmi .

Bu tarihi ziyaretinizi tamamladı ınızda bölgenin çıkı ında du-
ran Zincirlikaya ile ilgili, birileri size mutlaka bir efsane anlata-
caktır. Bize anlatılan efsane, dü tü dü ecek gibi, bir tepeden ayrı
duran tepeye paralel bu kaya parçasının, üzerindeki zincirle açılıp
kapanan bir kapı oldu uydu. Her ne kadar böyle bir kayayı yerin-
den kıpırdatmanın mümkün olmadı ını dü ünsek de eski yerle-
im birimine tek giri  noktasının orası olması, bu efsaneyi bir an 

gerçekçi kılabiliyor.

Kurtulu un be i i
Osmanlı Devleti’nin kurulu una ba kentlik eden Bilecik, aynı

zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da oldukça 
önemli bir paya sahip. Mustafa Kemal Atatürk’ün smet Pa a’ya,
“Siz orada sadece dü manı de il, milletin makûs talihini de yendi-
niz.” dedi i nönü Sava ları yine bu topraklar üzerinde kazanıldı.

Bilecik, bu kadar güçlü bir tarihi sırtında ta ıyan küçük bir il. 
Aslına bakılırsa, bunca önemli olaya ev sahipli i yapmı  bir kenti 
dü ledi inizde; belki de bu ehri açık hava müzesi sanabilirsiniz. 
Ancak Bilecik’i gezdikten sonra, geriye çok da fazla tarihi eser kal-
madı ını göreceksiniz. Bunun sebebi ise Bilecik’in Kurtulu  Sava ı
yıllarında 3 kere yakılmı  olmasıdır. gal kuvvetlerinin saldırdı ı
bu topraklar, yıkık ya da yakılmı  olsa da; ya anmı  bir tarihin haklı
gururuyla imdilerde dimdik ayakta.

Minareleri zamana direnen 3 tane cami kar ılıyor sizi, tepeden 
bakınca… Eskiden pek Yolu güzergâhı oldu u söylenen vadi üze-
rinde duran minareler, onca nefretle yakılmaya kar ın zamana di-
reniyor ve insana hüzün hissi veriyor. “A a ı Camiler Mevkî” ola-
rak adlandırılan yerdeki bu minarelerden ikisi Emirler ve Karacalar 
Camilerine ait. Her iki caminin de ne zaman ve kimler tarafından
yapıldı ı bilinmiyor. Bilinen tek ey, bu camilerin ve camilerin et-

Osman Bey
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bulunması ve çömle in yapımıyla, ge-
nellikle erkekler ilgilenirken; üzerleri-
ne yapılan el i leriyle, kadınlar u ra ı-
yorlar. Çömlek için en uygun toprak 
da yine Kınık’ta bulunuyor. Öyle ki; 
Türkiye’ye Bulgaristan’dan gelip bu-
rada hayatını serami e adayan akir
A a, aradı ı topra ı sadece Kınık’ta
bulabilmi . Kınık ve çevresinde bulu-
nan sarı renkteki demiroksit bile imli

killi topra ı oldukça kaliteli. Bu sebeple 
günümüzde tanınmı  pek çok seramik 
fabrikası Kınık’ta kurulmu tur. Kınıklı
çömlekçiler aynı zamanda çömlekçilik-
le hobi olarak ilgilenmek isteyenlere de 

rafındaki yerle im bölgesinin i gâl sırasında “Yunanlılar” tarafın-
dan yakılmı  oldu u…

Topra ın sanatla bulu tu u köy 
Bilecik’in merkezinden çıkıp ilçelerine gitti inizde ise, ger-

çek bir Türk misafirperverli i ile kar ıla acaksınız. Çömlekleriyle 
me hur Kınık’a gitti inizde, herkes size hediye olarak bir çömlek 
vermek isteyecektir. Bilecik- Bozhöyük yolu üzerindeki Pazaryo-
lu ilçesine ba lı Kınık Köyü’nde, neredeyse her ev bir sanat atöl-
yesi gibi Yazın Kınık’a gitme fırsatınız olursa, her evde, üretilen 
çömleklerin sergiledi inin görebilirsiniz. Ancak, el eme ine olan 
ilginin giderek azalması çömlekçilikle u ra an aile sayısını da 
bir hayli azaltmı  durumda. Köyde çömlekçilik yapan bu evlere 
aynı zamanda “ocak” da deniyor. Çömlek yapımındaki topra ın

Topra ın hası

Kınık ve çevresi, pi ti i zaman kırmızıya dönü en
sarı renkli demiroksit bile imli killi topra a sahip. Bu 
toprak çe idi seramikçilik için en kaliteli topraklardan 
birisidir. Seramikle u ra abilmek ve en iyi topra ı bul-
mak adına bütün servetini ortaya koyan seramik ustası
akir A a’nın diyar diyar gezmesinin sebebi de önem 

verdi i fildi i tonundaki fon astarını en kusursuz ekil-
de uygulayabilece i çamura ula maktı.
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yaz aylarında açtı ı uygulama atölyele-
rinde bu i in inceliklerini anlatıyor. Yı-
lın belli zamanlarında gerçekle tirilen
bu etkinlik sayesinde çömle in tarih ve 
toprak kokan dünyasında bir yolculu a
çıkabilirsiniz.

Tarihi Osmaneli 
evleri

Bilecik ilçelerinden biri olan Os-
maneli, en çok tarihi evleriyle me hur.
Osmaneli evleri; ah ap payandalara da-
yanan çıkmaları, renkli camlarla mo-
tiflendirilmi  alçıtepe pencereleri ve 
bezemeli ah ap tavanlarıyla bugün Os-
manlı  sivil konut mimarisinin güzel 

örneklerini sunarlar. Osmaneli’deki 
bütün yapıların bugünlere ta ınmasın-
da, temellerinde kullanılan ve bugün 
hala yapısını koruyan lefke ta ının payı
büyüktür.

Bilecik’te yemek 
Bilecik’te öyle göze çarpan bir ye-

mek kültürü yok. Bakıldı ında, tahıl
türleri beslenmede ilk sırayı alıyor.
Bölgeye özgü yemeklerin ço unlu unu
hamur i leri olu turuyor. Yöre halkının
bir bölümü ekme ini kendisi pi irir.
Pide, bükme, hodalak fırında pi irilen
ekmek türleridir.

Yeni sönmü  oca ın kıvılcımlı küllü 
ate ine gömülerek yapılan ve “kömme” 
diye adlandırılan ekmek de yöreye has 
hamur i lerinden.

Yöre halkı; makarna, 
tarhana, kuskus, eri te gibi 
yiyecekleri de kendisi hazır-
lıyor. Geleneksel beslenme 
düzeni, a ırlı ını koruyor 
bu ilde. Büzme, nohutlu, 
tavuklu  mantı, ke kek, ov-
maç çorbası, mercimekli 
mantı, kesme hamur, saçta 
yufka böre i, ya lı yufka, su 
böre i, keklik kebabı, güveç, 
kuru fasulye, kuskus pilavı,
piruhi, samsı, pancar pekmezi, saç kebabı, köpük helvası, hö me-
rim, kıtırcı helvası, karacao lu helvası, cevizli üzüm sucu u, man-
tı, kavurma Bilecik’e özgü yemeklerin belli ba lı olanları.

Bilecik’te ya am
Bilecik’te hayatın en önemli dinamiklerinden birinin kente 

yeni kurulan Bilecik Üniversitesi olması bekleniyor. Daha önce 
de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin meslek yüksekokullarını
sınırları içerisinde barındıran Bilecik; zamanla ö rencisiyle uyum 
içerisinde ya ayan bir kent halini almı . Anlatılanlar da bunu do -
rular nitelikte… Bundan birkaç yıl önce ö renciler yurt haricinde 
barınacak yer sıkıntısı çekerken artık Bilecik’in tamamı “kiralık”
dolu. Belediye Ba kanı Selim Ya cı; bu konuda insanların da artık
bilinçlendi ini, ö rencilerle do ru ili kiler kurmaları gerekti i-
nin farkına vardıklarını belirtiyor. Ö renciler her ne kadar ehrin
sosyal imkânlarından pek memnun olmasa da; bo  vakitlerini ge-
çirebilecekleri kafe, internet cafe, oyun salonu, parklar, bir tane 
alı veri  merkezi ve bir de sinema oldu unu görebiliyoruz. Ba kan
Selim Ya cı da sosyal imkânların kısıtlı oldu unu farkında… Bu 
sebeple yerel yönetim, pek çok yeni projeye ba lamak için kolları
sıvamı .

ehirde bulunan kent ormanı zamanla, özellikle yaz aylarında
Bilecik halkının u rak mekânlarından biri haline gelmi . Bilecik’te, 
insanların aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri yer sıkıntısı
da bu kent ormanı projesiyle çözüme kavu mu . Yaz aylarında ak-
amları ya da hafta sonları ailenizle birlikte rahatsız edilmeden din-

lenebilece iniz, isterseniz mangal keyfi yapabilece iniz, çay bahçe-
lerinde sıcak çayınızı yudumlayabilece iniz bir yer haline gelmi
bu orman. 

ehrin giri inde sizi 
Türkiye’nin do al ta larla
yapılmı  ilk yapay elalesi
kar ılıyor. Bilecik, kı  ay-
larında özellikle ak amları
çok so uk oldu u için siz 
bu elalenin sesini duya-
mıyorsunuz. Bunun ye-
rine sizi, özellikle akarken 
donmu  bir su görüntüsü 
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1326'da, 120 ya larında Bilecik’te 
vefat etmi , dergâhının yanında defn 
edilmi tir. Türbesi bugün Bilecik’te 
en çok ziyaret edilen mekânlardan 
biridir.

Büyük ehirler
arasında geçi
noktası

Bilecik, söyledi imiz gibi 4 bölgede 
topra ı olan tek ehir. Bu özelli i ona 
jeopolitik bakımdan oldukça büyük 
anlamlar yüklüyor. stanbul-Akdeniz-
Ege arasındaki karayolunun yer aldı ı
en önemli güzergâh ve stanbul- Ankara 
demiryolu da Bilecik üzerinden geçiyor. 
stanbul, Bursa, Eski ehir, Adapazarı ve 
zmit gibi birçok cazibe merkezine bu 

denli yakın olu u, Bilecik’in konumu-
nu son derece önemli kılıyor.

Bilecik bugünkü görünümüyle,  ta-
rihi arka planını, yeni kurulan üniversi-
tesini, sanayisini, i  kollarını, jeopolitik 
konumu nedeniyle bir geçi  noktası
olmasının sa ladı ı katma de eri en iyi 
ekilde kullanarak, kabu unu kırmaya

hazırlanan bir ehir portresi çiziyor. 

kar ıla ıyor. Dilerseniz bir ehir turundan sonra bu elalenin bu-
lundu u yere yapılmı  çay bahçesinde dinlenerek ehrin manzara-
sının tadını çıkarabilirsiniz.

Bilecik’te i sizlik oranı oldukça dü ük.  Bilecik genelinde bulu-
nan 6 tane Organize Sanayi Bölgesi, bölgenin istihdamının pek ço-
unu kar ılamaya yetiyor. Bunun dı ında Bilecik, kırsal kesimiyle 

ba lantısını koparmayan bir topluluktan olu uyor. Hemen herkes, 
sık sık köyünü ziyaret ediyor ve burada çiftçilik faaliyetlerini de 
devam ettiriyor. 

Osmanlı Devleti'nin kurulu  yıllarında ya amı  bir mü-
tefekkir ve mutasavvıf, Ahi eyhi, Osman Gazi'nin kayın-
pederi ve hocası, Orhan Gazi'nin dedesi bir anlamda da 
Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır.

Kaynaklara göre, aslen Karamanlı’dır. lk tahsilini 
memleketinde yapan Edebali, tahsilini am’da tamam-
lamı tır. Tefsir, hadis ve özellikle slam hukukunda uz-
manla mı tır. Mevlana gibi, zamanının büyüklerinin soh-
betinde bulunmu tur. Tasavvuf yoluna girdi i, Baba lyas
halifelerinin ileri gelenlerinden oldu u belirtilmektedir. 
Do um tarihi kesin olmamakla beraber, 1206 yıllarında
do du u tahmin edilmektedir.

eyh Edebali, Eski ehir yakınlarında tburnu denilen 
köyde ya ar, yaptırmı  oldu u zaviyede ö renci yeti tirir
ve halkı aydınlatırdı. Bilecik’te bir dergâh yaptırmı , Os-
man Gazi'yi de birçok defa burada misafir etmi tir.

Altı asırdan fazla devam edecek olan bir devletin 
temelleri Osman Gazi ile atılır ve Osman Gazi’nin gör-
dü ü bir rüyayı açıklayarak bunun ilk müjdecisi olan 
eyh Edebali’dir. Bu sebeple eyh Edebali, Osmanlı
mparatorlu u’nun manevi kurucusu olarak kabul edilir.

Osmanlı mparatorlu u’nun manevi kurucusu; 

eyh Edebali 
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z Bırakanlarz Bırakanlar

1940’larda Garipçiler, 1950’lerde köy romanları yazan sosyalist 
gerçekçiler tarafından çıkarılan büyük gürültüde Tanpınar’ın sesi-
nin duyulmadı ı, duyulsa bile pek anla ılmadı ı bir gerçektir. Üs-
telik Milli ef devrinin, kendi tarihlerini ve kültürlerini sırtlarında
ilk fırsatta atılacak bir yük gibi ta ıyan aydınlarından bazıları “Mavi 
Yolculuk”a çıkmı , Yunanî sulara do ru pupayelken gidiyor, daha 
do rusu kaçıyorlardı. Hâlbuki Tanpınar, 1932’den itibaren “ken-
disi için tefsir etti i bir arkta ya amaya” ba lamı , Türk tarihinin 
ve kültürünün meselelerine dalmı tı. Bizim sularda tek ba ınaydı.
Belki tek ba ına denemez, ama ça da ı hiçbir aydın onun kadar 
derinlere dalamadı ı için üç be  kulaç sonra ister istemez tek ba ı-
na kalıyordu. Onun eserlerini verdi i geçi  döneminde aydınların
gündemi o kadar farklıydı ki, uzun bir süre okunmak ve anla ıl-
mak öyle dursun, ciddiye bile alınmadı. Hatta kılı ına kıyafetine
itina göstermedi i için Ankara’daki ö retmenli i sırasında kendi-
sine -büyük ihtimalle Nurullah Ataç tarafından- “Kırtipil” lâkabı
takılmı tı.

Tanpınar ba ından beri hem kendi de erinin farkındaydı, hem 
de en yakın dostları tarafından bile fazla ciddiye alınmadı ının...
Günlüklerinde, Türkçeyi, hece veznini ve Türk tarzı duyu u daha 
ilerilere götürmek istedi ini söyledikten sonra, yapaca ı çok i  ol-
du unu ifade ederek öyle yakınmı tır: “Varsın sussunlar, varsın
okumasınlar, be enmesinler, hayatlarına getirdi im eyin farkın-
da olmadan, satıhtan beni tanısınlar, Bursa iirimle iktifa etsinler. 

Bazı yazarlar vardır, okur geçer-
siniz; kazancınız sadece fikir edin-
mi  olmaktır, dönüp bir daha oku-
mak ihtiyacını pek hissetmezsiniz. 
Bazıları da vardır ki, her okunu ta
yeni bir derinli i ke fedilir. Ahmet 
Hamdi Tanpınar gibi…

Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Okumak 

Be ir Ayvazo lu
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tir. Bu da sırtımızda a ır bir yük gibi 
ta ıdı ımız geçmi i bir dinamizm 
kayna ı, hareket ettirici bir güç haline 
getirmekle mümkündür. Tercümesi: 
Derinlerde hâlâ çalı an, ancak üzerin-
deki a ır baskı yüzünden bulabildi i
çatlaklardan çarpık filizler vererek yeni 
sancıların ya anmasına yol açan tarih ve 
gelenekle barı mak...

E er Tanpınar temel fikirlerini 
muhafaza ederek günümüze kadar ya-
asaydı, zannederim, artık halkın ve 

hayatın devleti geride bıraktı ını, ancak 
devletin olup biteni anlamakta çok zor-
landı ını hayretle görecekti. 

Dönüp dönüp yeniden okunacak 
yazardır Tanpınar. Türk tarihinin, kül-
türünün ve edebiyatının meseleleri-
ne ilgi duyan herkesin Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ı ders çalı ır gibi satır satır
okuması gerekir diye dü ünüyorum.
Genç dostlarımız Be ehir’den ba -
layabilirler. Sonra Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’nü, ardından da Ya adı-
ım Gibi’yi okumalıdırlar. Okuma-

yı seven birinin, bu üç kitaptan sonra 
Tanpınar’dan kopması mümkün de-
ildir. Di er kitaplarını kendisi arayıp

bulacak ve onun her kitabının her oku-
yu ta yeni ufuklar açtı ını görecektir: 
Mahur Beste, Sahnenin Dı ındakiler,
XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ede-
biyat Üzerine Makaleler, Yahya Kemal, 
Ya adı ım Gibi, Mektuplar, iirler...

Bence Tanpınar’ı külliyat olarak 
okumu  olmak bir ayrıcalıktır.

Varsın en aptal iirleri okusun(lar), gazeteler bana boykot yapsın.
Ben yine i ime devam edece im.”

Tanpınar, en azından kendi içinde bir “tamlık” haline gelebil-
mek için oburca okuyor, dü ünüyor, yazıyordu. ki medeniyetin 
mukayesesini en yetkin biçimde yapabilecek hatırı sayılır bir “mü-
tebahhir” (erudit), gerçek bir entelektüeldi. Onun kadar edebiya-
tın içinde, onun kadar iirin, romanın, hikâyenin vb. girdisi çıktı-
sıyla u ra mı , daha da önemlisi, geçmi  zamanları yeniden ya anır
kılmada onun kadar ustala mı  yazar nadirdir.

“Millî hayat devamdır”, ancak kendi içinde de i meyi de ba-
arması gerekir. Ya ayan her ey de i meye mecburdur, hatta can-

lılı ını ve güzelli ini ona borçludur. Fakat bu de i me mutlaka 
kendi istikametinde olmalıdır. “Sıçrayabilmek, ufuk de i tirmek
için dahi bir yere basmak lâzım. Bir hüviyet (kimlik) lâzım. Bu 
hüviyeti her millet mâzisinden alıyor”. Özetle, sa lıklı bir millî ha-
yat, dolayısıyla “millî devlet” için “devam ederek de i mek, de i-
erek devam etmek” esastır. Kültürde ve hayatta ya anan kırılmalar

bugün sonuçlarını ya adı ımız derin problemlerin do masına yol 
açar.

Hâlâ derinden ya adı ımız kültür ikili ini medeniyet krizine 
ve devletin hayata sık sık müdahalesine ba layan Tanpınar’ın u
dü üncesi, bugüne de ı ık tutacak önemdedir: “Tabii ekilde ih-
tilal, halkın ve hayatın devleti geride bırakmasıyla olur. Bizde ise 
hayat ve halk, yani asıl kütle devlete yeti mek mecburiyetinde”.

Öncelikle, cemiyetimizi zihniyet bakımından ikiye bölen ve 
ameliyesini zamanla derinle tirerek içimize i leyen ikili in orta-
dan kaldırılması gerekti ini dü ünen Tanpınar, Huzur romanında
hsan’ın a zından unları söylüyor: “Evvela insanı birle tirmek.

Varsın aralarında hayat standardı yine ayrı olsun; fakat aynı ha-
yatın ihtiyaçlarını duysunlar”. Aynı hayatın ihtiyaçlarını duymak, 
anomi’nin son bulması, normların yerli yerine oturması demek-

Tanpınar’ın üzerinde ısrarla durdu u en önemli me-
sele “devamlılık”tı. Huzur romanında sıkca üzerinde 
durdu u, onun sanat ve dü ünce dünyasına girebilmek 
için bir anahtar olarak kullanabilece imiz, bu kavram 
birçok bakımdan Bergson’un “durée” fikrini hatırlatır ve 
içinde “de i me” fikrini barındırır. Devamlılı ı sekteye 
u ramı  veya kendini yeniden üretme kabiliyetini kay-
bedip içine kapanmı  kültürler yaratıcılıklarını yitirirler.

stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji 
Bölümü’nde, Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın ve talebe-
lerinin gayretiyle eserleri ciddi bir biçimde okunup 
incelense de, yıllarca üniversitenin dı ına ta amayan
Tanpınar, ancak 1970’lerde tartı ılmaya ba lanmı tır.
urası bir gerçektir ki, o, medeniyet de i tirme te eb-

büsümüzün yarattı ı kimlik krizini ve ortadan ikiye bö-
lünmü lü ün acısını iliklerine kadar hisseden adamdı.
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yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Narmanlı’nın bahçesinde kahve-
sini yudumlarken görebilecek, belki de yeni kitabının en can alı-
cı cümlesini dü ünürken yakalayabilece iz… Ya da ressam Bedri 
Rahmi Eyübo lu’na elleri boya içinde tuvalinin ba ındayken selam 
verebilece iz… Heykellere ekil veren çekicin sesini duyabilece-
iz... Narmanlı Han ya da kimilerinin deyimiyle Narmanlı Yur-

du; içinde ya ayanlarla, ya ananlarla tarihin izlerini hemen fark 
edebilece iniz bir mabet, bir huzur mekanıdır. Hele de stiklal
Caddesi’nin gürültüsünden biraz olsun uzakla mak isteyenler için 
ideal bir yerdir. 

Zamana direnen kale
stiklal Caddesi’nin Tünel ile bulu tu u yerin hemen yakının-

da bulunan Narmanlı Han, 19. yüzyılın ilk döneminde Beyo lu
ekillenirken yapılan binalardan biri olarak tarihin sayfaları arasın-

dan yer alıyor. stanbul’da ya adı ı 19 yıl boyunca kentteki pek çok 
önemli yapıta imzasını koyan dönemin ünlü mimarı talyan Gius-
seppe Fossati, Narmanlı Han’ın yapımında da çıkıyor kar ımıza.
Han, mimar Fossati’nin yapımına 1843 yılında ba ladı ı kar ı sıra-
daki yeni elçilik binasının yapımı sona erene dek Rus Sefareti ola-
rak kullanılır. Avlunun içindeki binalar hariç dı  tarafı iki katlı olan 
Narmanlı, bu haliyle adeta bir kaleyi andırır. Zira binanın Sofya 
Soka ı’na bakan kısmı, yapıldı ı ilk yıllarda hapishane olarak kul-
lanılır. Binanın üst katına, a ır ve büyük filayakları üzerine kurulu 
giri  merdivenlerinden çıkılır. ki kanatlı ve çok a ır kapıları olan 
Han’ın giri i tam ortada konumlanmı tır. Ana giri in dı ında ofis-

Geçmi te dönemin birçok ünlü 
yazarına, ressamına, airine hatta 
ve hatta casuslarına ev sahipli i ya-
pan Narmanlı Han bugün kedile-
ri, mor salkımları ve akasyalarıyla
stanbul’da zamana direnen ender 

binalarından biri..

Bugünden 170 sene öncesine gitsek; 
yitip giden bir tarih yerine Narmanlı
Han’ın avlusunda akasyalar, fresk sar-
ma ıklar, mor sümbüllerle donanmı
ve içinde rengarenk balıkların yüzdü-
ü bir süs havuzu kar ılayacaktı bizle-

ri. Zamanı biraz daha ileriye götürsek; 

Tarih ve MekânTarih ve Mekân

Tünel’in Ucundaki Huzur: Narmanlı Han

Cihan Da
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Sadece onlar mı? Ya dükkanları ki-
ralayanlar. z bırakmadan, ayrılan yok-
tur o dükkanlardan. Nedense yıllardır
resmi i ler için kullanılan avlunun için-
deki tek katlı bina haricindeki dükkan-
larda çe itli kitabevleri, sahaflar, müzi-
kevleri vardır. Andrea Kitabevi yanında
halıcı Antoine Visconte, Sahaf Hayım,
Ulus Gazetesi’nin temsilcisi Ne ’et
Atay Bey... Son olarak ise ö rencilerin
ve müzik tutkunlarının bulu ma meka-
nı olan ve kapılarını 1996 yılında kapa-
tan Deniz Kitabevi…

Günümüzde ikinci dereceden  ta-
rihi eser kapsamında olan Narmanlı
Han; stiklal Caddesi cephesindeki 
dükkanlarda, avlusu  içinde bulunan 
Beyo lu II. Noteri’nde, birkaç küçük 
ofis, bir iki konut ve bir atölyede sayıla-
rı gün geçtikçe azalan konuklarını a ır-
lamaya devam ediyor.

lere çıkan  binanın yan 
cephesinde iki küçük kapı
daha bulunur. Kemerli 
olan giri in çevresinde 
geçmi te at arabalarının
yana ması ve bekleme-
si için yapılan imdi ise 
dükkan olarak kullanılan
bo luklar dikkat çeker. 
Rus neo-rönesans üslu-

bunun kaba örneklerinden biri olan Narmanlı Han, ilk yapıldı ı
yıllarda çok daha geni  bir alandadır. Ancak 1905 yılında stiklal
Caddesi’ni geni letme çalı maları sırasında binanın bugünkü sını-
rına getirildi i bilinir.

Uzun süre Rus Elçili i olarak kullanılan han, I. Dünya Sava-
ı sırasında Rusya ile Osmanlı’nın ili kileri kötüle ince bakımsız

kalır. Buna ra men 1917 Rus Ekim Devrimi sırasında hala sefaret 
durumundadır. Öyle ki Rusya’dan kaçan çok sayıda mülteciye ev 
sahipli i yapar. Cumhuriyet dönemiyle birlikte binada Rus dev-
letine ait sadece iki tane resmi turizm bürosu faaliyetini sürdür-
mektedir. 1920’li yıllarda ise sosyalist ideolojinin etkili isimlerin-
den Rus Troçki de Narmanlı Han’a  konuk olur. O’ nun Türk 
sosyalistleriyle ili kiye geçmesinden çekinen Türk istihbaratçıları
her adımını izlerler. Ama Troçki’yi izleyen sadece Türk ajanları
de ildir. u an içinde onlarca kedinin tembellik yaptı ı avlunun 
zeminini,  ba ta Sovyet ajanları olmak üzere, bir çok devlete men-
sup istihbaratçılar da a ındırırlar.

Rus elçili inden sanat 
mabedine

Tarih 1933 yılını gösterip bu iki büro da ta ınınca, bina Avni ve 
Sıtkı Narmanlı karde lere satılır. çinde ressamlar en güzel eserle-
rini verecek, yazarlar en nitelikli yazılarını yazacak, heykeltıra lar
atölyelerde olmaz denilen ayrıntıları, i ledikleri ta lara yansıtacak-
lardı. Bu nedenle odalar yüksek kira bedelleri yerine dönemin en 
önemli sanatçılarına çok ucuza kiralanır. Kimler yoktur ki arala-
rında... Ressam Bedri Rahmi Eyübo lu’ndan Aliye Berger’e, yazar 
Ahmet Hamdi Tanpınar’dan heykeltıra  Firsek Karol’e kadar  pek 
çok sanatçı huzuru yakalar Narmanlı’nın mor salkımlı, akasyalı ve 
kedileriyle ünlü avlusunda. 

O dönem yerleri Eminönü’nde olan Narmanlı karde ler
ticaretle u ra makta ve zamanın hatırı sayılır zenginle-
rindendir. Aynı zamanda sanatsever olan karde ler, hanı
satın aldıktan sonra ofislerini Narmanlı’nın ikinci katına
ta ırlar. Arabaların yana tı ı bo lukları ise vitrinlerle kapa-
yıp dükkan haline getirirler. Binaya kendi isimlerini veren 
karde lerin, handaki odaları, Anadolu’dan gelen tüccarla-
ra yüksek fiyatlarla kiralamak gibi bir niyetleri yoktur. Nar-
manlı Han bir sanat merkezi olacaktır.
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HayraboluHayrabolu

ve çalı kan insanı. Bu yönleriyle Hayrabolu’yu “kazançlı yatırımın
adresi” olarak da ifade edebiliriz. lçemiz, Tekirda ’ın en eski yer-
le im yerlerinden birisi olmakla birlikte; tarımsal faaliyetleri ve ta-
rım makineleri imalatı açısından da son derece önemli bir merkez 
durumunda. Bu day, ayçiçe i, eker pancarı, çeltik  öncelikli ve en 
önemli zirai ürünlerimiz. Bugün ülkemizde üretilen ayçiçe inin
%10’u Hayrabolu’da yeti tirilmektedir. Organize Sanayi Bölgesi 
ile de  bölgemiz ve ülkemiz açısından yükselen bir ekonomik de-
er. Bunun yanı sıra bu yıl Dünya Gıda Örgütü (FAO) tarafından

ödüle layık görülen ilçemize mahsus bir peynir tatlımız da var. 

Size göre Hayrabolu’nun en büyük eksikli i nedir? Be-
lediye olarak siz bu eksiklikleri gidermek için ne gibi çalı -
malar yapıyorsunuz?

Hayrabolu’ nun en büyük problemini i sizlik olarak ifade ede-
biliriz. Ancak bize göre daha da önemlisi sahip oldu u potansi-
yeli ve imkânları kullanamamasıdır. Hayrabolu zengin tarımsal
faaliyetler sonucu olu turdu u katma de eri ve tarım makineleri 
imalatını yeterince gerçekle tirememektedir. Daha profesyonel bir 
yakla ımla hedefleri yükseltmeli ve birlikte i  yapabilme yetene ini
biraz daha geli tirmeliyiz. Bu konuda hergün mesafe kaydederek 
mevcut geli me trendini sürekli yükseltme gayretindeyiz. 

sizlik sorununun çözümü
Belediye olarak i sizlik sorununun giderilmesine yöne-

lik ne gibi çalı malarınız var? 

Bu konuda ciddi çalı malarımız var. Her türlü ticari faaliyete 
öncülük ediyor, destek veriyor, te vik ediyoruz. letmelerimizin
vizyonunu geni letmesi için gayret gösteriyor, fuarlara katılıyor,
paneller tertip ediyoruz. Ayrıca bir Yerel Kalkınma Programı uy-
guluyoruz. Bu programın en önemli aya ı ise Organize Sanayi 

Türkiye’deki ayçiçe i üretiminin 
%10’u gibi büyük bir bölümünü tek 
ba ına kar ılayan Hayrabolu, hem 
zirai hem de ticari bir atılım ger-
çekle tirmenin e i inde. Sanayinin 
daha da geli mesi için uygulanmak-
ta olan Yerel Kalkınma Programı da 
Hayrabolu’daki  ekonomik sıçrama-
nın bir ba ka göstergesi.

Trakya’nın en eski yerle im yerle-
rinden biri olarak bilinen ve 2500 yıllık
bir tarihe sahip olan Hayrabolu, 1357’de 
Osmanlılar tarafından Bizans’tan alı-
narak Türk topraklarına katıldı. lçe
sınırlarında bulunan tarihi eserlerden; 
tarih boyunca Makedon, Hun, Avar, 
Peçenek, Bulgar gibi milletlerin akınla-
rına u radı ı ve bu devletlerin yerle im
birimi oldu u okunabilen Hayrabolu, 
Türkler’in fethine kadar Roma mpara-
torlu u’ nun hakimiyetinde kaldı. Hay-
rabolu daha sonraki yıllarda, Avrupa’ya 
fetihlere giden Osmanlı ordusunun 
konaklama ve karargâh merkezlerinden 
biri olarak önemli ba arıların kazanıl-
masında da pay sahibi oldu.

Türk tarihi açısından böylesine 
önemli bir yere sahip olan ilçe bugün, 
ekonomiyi geli tirmeye yönelik attı ı
adımlarla da adından söz ettiriyor. 1869 
yılında ilçe olarak kabul edilen ve be-
lediye te kilatı kurulan Hayrabolu’yu, 
Belediye Ba kanı ener Çelikayar’dan 
dinledik. Hayrabolu’da gerçekle tirilen
ekonomik ve sosyal projeleri bizlerle 
payla an Çelikayar, ilçedeki en büyük 
sorunun i sizlik oldu unu söyleyerek 
uygulanan Yerel Kalkınma Programı ile 
bu ve benzeri sorunların ortadan kaldı-
rılaca ı müjdesini veriyor. 

Hayrabolu Belediyesi’nin Tekir-
da  ili ve Türkiye açısından yeri ve 
öneminden bahseder misiniz?

Bizce Hayrabolu denince ilk akla ge-
lenler; ayçiçe i tatlısı, tarım makineleri 

Trakya’nın orta yeri: Hayrabolu

Aynur enol
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co ku ile heyecanın en yüksek seviye-
lerde oldu u ve   Türkiye’nin tanıdı ı
bir organizasyona dönü tü.

Ayçiçe i Festivali’nde; Ayçiçe i
Sempozyumu, arıcılık ve bal, hayvan-
cılı ın geli tirilmesi, Organize Sanayi 
Bölgesinin geli mesi, Sarban-ı Ahmet’i 
anma gibi birçok panel ve toplantı dü-
zenlenmi  böylelikle festivale bilimsel, 
ekonomik, sosyal ve kültürel bir boyut 
kazandırılmı tır. Bu toplantı ve panel-
lere konusunda uzman, deneyimli yerli 
ve yabancı konukların katılması sa lan-
mı tır. Yine Ayçiçe i Festivali’nde fuar 
alanı olu turularak; hem yerli zirai alet 
ve makinelerimizin te hiri yapılmı
hem de ulusal ve uluslararası birçok 
firmanın otomotiv, traktör ve makine 
te hirinin imkânı sa lanmı , bu sayede 
ilçemiz festival boyunca bölgemizin ca-
zibe merkezi haline gelmi tir. Festival 
süresince ilçemiz, günlük ortalama 40 
bin konu u a ırlamı tır.

Siz aynı zamanda MBB Meclisi 
AB’ye Uyum ve Uluslararası li ki-
ler Komisyonu Ba kanı olarak gö-
rev yapıyorsunuz. Geçti imiz gün-
lerde bir heyetle Brüksel’e gittiniz, 
buradaki temaslarınızdan bahseder 
misiniz?

MBB Meclisi AB’ye Uyum ve 
Uluslararası li kiler Komisyonu Ba -
kanı olarak, Birlik Ba kan Vekili, Birlik 
Encümen Üyesi ve AB ve Uluslarara-
sı ili kiler danı manımızla birlikte AB 
Bölgeler Komitesi Türk Çalı ma Gru-
bu toplantısına katıldık. Türkiye’den ilk 
defa böyle bir toplantıya MBB olarak 
davetli olmamız sevindirici. AB mü-
zakere sürecinde Yerel Yönetimlerin 
fevkalade olumlu katkılar sa layaca ını
dü ünüyorum. Katıldı ımız toplan-
tıda, Brüksel’de temsilcili i bulunan 
ülke ziyaretlerimizde ve AB Komisyo-
nu merkezinde yaptı ımız ziyaretler 
son derece önemlidir. Bu toplantı ve-
silesiyle AB Bölgeler Komitesi Türkiye 
Çalı ma Grubunun bundan sonraki ilk 
toplantısının stanbul’da yapılması ka-
rarı alınmı tır. Bu önemli bir a amadır.
MBB olarak AB müzakere sürecinin 
ülkemiz açısından olumlu bir seyir iz-
lemesine katkı sa layacak her türlü ça-
lı maya öncülük etnede kararlıyız.

Bölgesinin faaliyete geçmesi. Bunun da i sizli e çare olmasını he-
defliyoruz. Geldi imiz nokta itibariyle OSB fiziki olarak tamam-
lanmı , artık yatırım süreci ba lamı tır.

Kent kimli ini ve kentlilik 
bilincini olu turacak faaliyetler 
gerçekle tiriliyor

Belediye olarak kültürel ve sosyal hizmetlere verdi iniz
önemden ve bu konudaki çalı malarınızdan bahseder mi-
siz?

Hayrabolu Belediyesi olarak ekonomik kalkınmanın yanında
kent kimli ini ve kentlilik bilincini olu turacak kültürel ve sosyal 
faaliyetlere de oldukça  önem veriyoruz. E itime her a amada des-
tek vererek; gerek yeni okulların yapılması gerekse  var olan okul-
larda daha iyi artların sa lanması adına çalı malar yapıyor ve kitap 
okuma kampanyaları düzenliyoruz. Devlet Tiyatrolarının ilk kez 
sahne alması, Belediye Tiyatroları, sempozyumlar, anma günleri, 
tarihi ve kültürel mekân gezileri, ilçemize ekonomik ve kültürel 
kimlik kazandırma adına  ba lattı ımız Ayçiçe i Festivali ve bu fes-
tival kapsamındaki zengin etkinlikler ba lıca faaliyetlerimizdir .

Yine sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında; iftar çadırları-
nın kurulması, gıda, erzak, kömür da ıtımı yapılması, ihtiyaç sahibi 
çocukların giydirilmesi, toplu sünnet ve nikâhların düzenlenmesi, 
üniversite ö rencilerine burs verilmesi, engelli vatanda larımıza
tekerlekli sandalye temin edilmesi ve ücretsiz sa lık taramaları gibi 
faaliyetlerimiz bulunuyor.

Hayrabolu’da her yıl Ayçiçe i Festivali düzenleniyor. 
Festivalin içeri inden ve  Hayrabolu için öneminden bah-
seder misiniz?

Ayçiçe i Festivali ilçemizde daha önce düzenlenen A ustos
enlikleri’nden yola çıkılarak, bu organizasyonun geli tirilmesiyle

ortaya çıktı. Festivalin; ilçemizin en önemli unsuru olan ayçiçe-
ini merkezine alan, halkın sahiplenebilece i, ilçemize ekonomik 

ve kültürel kimlik kazandıracak bir çalı ma olmasını amaçladık.
Böylelikle festival; önceki halinin aksine binlerce insanın katıldı ı,

Hayrabolu Belediye Ba kanı ener Çelikayar
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ümü ve adeta bir bayram yeridir. Tarihte bu denli önemli izler 
bırakmı  ilçeyi, Belediye Ba kanı Halil Aydo du anlattı.

Size göre Sö üt’ün en büyük eksikli i nedir? Belediye 
olarak siz bu eksiklikleri giderme noktasında ne gibi çalı -
malar yapıyorsunuz?

çme suyu sıkıntısı, Sö üt’ü Eski ehir ile Bilecik’e ba layan yol 
ve tanıtım problemi ba lıca sorunlarımız. Sö üt, su yönünden ol-
dukça sıkıntılı bir bölgeydi. 2000 yılında ba lattı ımız Bilecik Ka-
rasu Grup çme Suyu Projesi ile nihayet 2007 yılı itibariyle ilçemi-
ze su getirmeyi ba ardık. Bizimle beraber toplam yedi belediyeye 
su götürecek proje artık bitme safhasına gelmi  durumda. Proje 
henüz tamamlanmamı  olmasına kar ın, ciddi biçimde içme suyu 
sıkıntısı çeken ilçemize kısmi olarak su verilmi tir.

Bunun yanında Sö üt’ü Eski ehir, Bilecik ve Bozüyük’e ba -
layan yollar çok kötü durumda idi. Karayolları ile yaptı ımız gö-
rü meler sonucunda Sö üt–Bilecik ve Sö üt–Eski ehir yollarının
projelendirilmesi tamamlandı ve 2001 yılında Sö üt–Bilecik yo-
lunun ihalesi yapılarak çalı malara ba landı. Büyük bir ihtimalle 
bu yol, 2008 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Sö üt–Eski ehir yo-
lunun ihalesinin ise 2008 yılı içerisinde yapılaca ını umut ediyo-
ruz. Burası da tamamlandı ında Sö üt’ün yol problemleri büyük 
ölçüde bitmi  olacaktır.

Bir ba ka problem Sö üt’ün tanıtımındaki eksiklikler de. Bu-
nun için de gerek yurt içinde gerekse yurtdı ında çe itli tanıtım
faaliyetleri gerçekle tirmek için belediye olarak elimizden ge-
leni yapıyoruz. Bu anlamda yaptı ımız çalı maların en önemlisi 
“Ertu rulgazi’yi Anma ve Sö üt enlikleri”dir.

Sö üt halkı geçimini nasıl sa lıyor?

Sö üt’ün ta ı, mermer; topra ı, seramik; yapra ı da ipektir. Sö-
üt halkının en önemli geçim kayna ı ise sanayidir. Halkımızın bir 

kısmı topra a dayalı seramik ve ate  tu lası fabrikalarında ve çok 
az bir kısmı da mermer fabrikalarında çalı maktadır. Bu oranın
dı ında kalanlar ise genellikle tarım ile geçinmektedir. Maalesef 
ilçemizdeki ipekçilik faaliyetleri oldukça dü ük seviyededir. 

Bir imparatorlu un kuruldu-
u co rafya olarak Türk tarihinde 

önemli bir yere sahip olan Sö üt, kü-
çük bir alanda kurulu olmasına kar-
ın sanayi, tarım ve imar faaliyetle-

riyle canlı kalmaya devam ediyor.

Sö üt toprakları; 400 çadırlık a i-
retten bir cihan devletinin, Devlet-i Ali 
Osmaniye’nin do du u, ulu çınarın
kök salıp filizlendi i ulvi topraklardır.
Bu topraklar; kurulu un oldu u ka-
dar, kurtulu un da be i i. Azeri’nin, 
Kazak’ın, Türkmen’in, Özbek’in, 
Kırgız’ın, Kıbrıs Türkü’nün, Yörü ün,
kısacası Anadolu renklili inin bir iz dü-

Türk’ün Bayram Yeri: Sö üt

Aynur enol

Sö üt hakkında:
Ertu rul Gazi’nin babası Gündü-

zalp, 4 o lu ve a ireti ile bugünkü 
Türkmenistan’ın Merv bölgesinden, 
Anadolu’ya “önce toprak, sonra 
bayrak sahibi olmak” için yaptıkları
göç esnasında Fırat Nehri’ni geçer-
ken bo ulur. O ullarından Sungur-
tekin ve Gündo du Beyler, bu olayı
u ursuzluk sayarak nehri geçmek 
istemez ve geri dönerler. Fakat an-
neleri Hayme Ana ile di er o ulları
Ertu rul ve Dündar Beyler, maiyetle-
rindeki 400 çadırlık ahali ile birlikte 
babalarının ideallerini gerçekle tir-
mek üzere yola koyulurlar. Anadolu 
Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat 
özellikle Eski ehir bölgesinde Sultan 
Höyük, Sö üt ve Domaniç’in fethinde 
gösterdikleri ba arıdan dolayı Ertu -
rul Gazi ve a iretine Sö üt’ü kı lak,
Domaniç’i ise yayla olarak verir. Bu 
durum kar ısında Hayme Ana o lu
Ertu rul Gazi’ye;

“O ul,

Anayurttan ayrılalı yıllar geçti. 
Deli rüzgarlar önünde oradan oraya 
savrulduk. Beylik ota ını kurdu u-
muz u yaylalar, artık son dura ımız,
son kona ımız olsun.” deyince, 623 
yıl sürecek bir Cihan Devleti’nin te-
melleri Sö üt’te atılmı  olur. 
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lerden yararlanmasını amaç edindik. 
Sö üt’ü daha ya anabilir bir yer yapmak 
için u ra  veriyoruz. Bu amaçla sinema 
salonu, kültür merkezi, parklar, sosyal 
tesisler in a ediyoruz. Buraların çalı a-
bilir hale gelmesi için öncülük ediyor, 
esnafa destek olmaya çalı ıyoruz.

Ertu rul Gazi’yi Anma ve Sö üt
enlikleri her yıl tekrarlanıyor. Bu 
enlikler hakkında neler söylemek 

istersiniz?

“Ertu rulgazi’yi Anma ve Sö üt
enlikleri” gerek ilçenin tanıtılması

gerekse Ertu rul Gazi Bey ba ta olmak 
üzere tüm Türk büyüklerimize ahde 
vefanın gösterilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Dünyada e i benzeri olma-
yan bu törende, Ertu rul Gazi Bey’in 
sa lı ında ba layan toy (yemek verme 
ve enlik yapma) gelene i kendisinin 
ölümünden sonra devam ettirilmekte-
dir. Hem bu gelene i sürdürmek hem 
de Ertu rul Gazi’yi anmak için Sö üt-
lüler, Yörükler kısaca bütün Türk mil-
leti; her yıl eylül ayının 2. pazar günü, 
ataları Ertu rul Gazi’nin türbesinde 
toplanıp yüzlerce koyun ve erkeç ke-
serek ifalı pilavlar, bazlamalar, gözle-
meler pi irerek çadırlarda ikramlarda 
bulunurlar. Sö üt, bu törenlerde, ülke-
nin dört bir yanından ve yurt dı ından
gelen misafirleri a ırlamaktadır.

sizlik sorunu
Bölgenizde i sizlik oranı yüksek mi? Gençlere i  imkanı

sa layan alanlarınız var mı?

Bölgemizdeki i sizlik oranı son zamanlarda iyice artmı  du-
rumda. Özellikle seramik sektöründeki olumsuz geli meler bir 
fabrikamızın kapanmasına neden oldu. Di er fabrikalar ise eko-
nomik zorluklar nedeniyle i çi çıkardı ından, i sizlik oranı had 
safhaya yükseldi. sizli e çözüm noktasında Özel dare tarafından
yapılan Sö üt Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı çalı maları bir 
an önce tamamlanmalı ve sanayiciye teslim edilmelidir.

Sö üt Belediyesi olarak yürüttü ünüz projeler hangi 
a amada?

Sö üt Belediyesi olarak yürüttü ümüz üç önemli proje var-
dır. Bunlardan birincisi 2100 metrelik O uzkent Yolu Projesi. 
Projenin yol kısmı tamamlandı ve ta  parkesi dö endi. Sırada yaya 
kaldırımlarının tamamlanması var. kinci önemli proje ise, ehir
içerisinde yaptırdı ımız yeni i  merkezi binası. Kabası tamamlanan 
binanın ince i leri bu yıl bitirilecek. Üçüncü projemiz de Sö üt’e
daha modern bir görünüm sa layacak olan yeni ehirlerarası oto-
büs terminali projesi. Hedefimiz, projeye 2008 yılı içerisinde ba -
lamak ve bitirmek. Yine 2008’de hayvan pazarı projesi ile çar ı içi 
düzenleme projelerine ba lanacak olup, aynı yıl içerisinde bitiri-
lecektir.

Tarım arazilerinin daha verimli hale getirilmesi ve altya-
pı çalı maları adına belediyenizce yürütülen çalı malardan
söz edebilir misiniz?

Sö üt’te çok fazla tarım arazisi oldu u söylenemez. lçemize
ba lı Çaltı ve Küre Beldesi tarım ile u ra maktadır. Beldelerimiz 
ve köylerimizde tarımın geli tirilmesi için bizler de her türlü yar-
dımı yapmaktayız.

Sosyal etkinliklere destek
Sö ütlülerin sosyal etkinliklerine ve günlük ya antıları-

nın düzenlenmesine yönelik belediyenizin katkıları neler-
dir?

Belediye olarak biz, her zaman Sö üt halkının sosyal etkinlik-

Sö üt Belediye Ba kanı
Halil Aydo du
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katkı sa layaca ı dü ünülmektedir.

“ l Özel daresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı” ile yerel 
yönetimlerin gelirleri bütüncül bir yakla ımla ele alınmı , öz ge-
lirler güncellenmi  ve transfer mekanizması (merkezi yönetimin 
yardım mekanizması) yeniden yapılandırılmı tır.

 Mevcut durumda belediyelerin gelir kaynakları 5393 sayılı Be-
lediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 1319 sa-
yılı Emlak Vergisi Kanunu ile, il özel idarelerinin gelir kaynakları l
Özel daresi Kanunu, büyük ehir belediyelerinin gelir kaynakları
2464 sayılı kanun ve 5216 sayılı Büyük ehir Belediye Kanunu ile 
düzenlenmekte; ayrıca, merkezi yönetim tarafından genel bütçe 
vergi gelirlerinden aktarılan paylara ili kin usul ve esaslar 2380 sa-
yılı kanunda yer almaktadır. Tasarıda yerel yönetimlerin gelirleri 
bütüncül bir yakla ımla ele alınarak, il özel idareleri ve belediye 
gelirleri tek bir kanun ile düzenlenmekte ve  merkezi yönetim ta-
rafından genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak paylar da yine 
aynı kanun kapsamında ele alınmaktadır.

Tasarı, yerel yönetimlerin öz gelir kaynakları açısından ince-
lendi inde, en büyük yenilik, mevcut gelir kaynaklarının güncel-
lenme ve yenilenme çalı masıdır. Bunun dı ında, mevcut öz gelir 
yapılanmasının korundu u, yerel yönetimlerin mali özerklikleri 
ve gelir yaratma kapasiteleri konusunda bir geli me kaydedileme-
di i görülmektedir. Mevcut vergilerden Yangın Sigorta Vergisi öz 
gelir yaratma potansiyelini yitirdi i, Haberle me Vergisi de çifte 
vergilemeye sebep oldu u ileri sürülerek kaldırılmı , Konaklama 
Vergisi adı altında yeni bir vergi ihdas edilmi tir. Günümüzde 

Son yıllarda, kamu yönetiminde 
dönü üm ve buna paralel olarak Yerel 
Yönetim Reformu çalı maları kapsa-
mında il özel idareleri, belediyeler ve 
büyük ehir belediyelerini do rudan
ilgilendiren temel kanunlar yeniden 
hazırlanmı , güncellenmi , bu kanun-
larla yerel yönetimlerin görev ve yet-
kileri eskiye oranla artırılmı tır. Ancak, 
bu temel yasal düzenlemelerden sonra, 
Yerel Yönetim Reformunun ikinci a a-
ması olması gereken yerel yönetimlerin 
gelirlerine ili kin düzenlemeler bugüne 
kadar bir türlü tamamlanamamı , re-
formun bir aya ı eksik kalmı tır. Geçen 
yasama döneminde hükümet tarafından
hazırlanan “ l Özel daresi ve Belediye 
Gelirleri Kanun Tasarısı” 26.09.2006 
tarihinde meclise sunulmakla birlikte, 
kanunla amamı tır. 06.02.2008 tarihin-
de Meclis çi leri Komisyonu ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu gündemine tekrar 
alınan bu tasarının, hem yerel yönetim 
reformunun eksik kalan kısmını ta-
mamlayaca ı, hem de mevcut durumda 
yerel yönetimlerin gelir yapısına ili kin
birçok sorunun çözümüne önemli bir 

Yerel Yönetim Gelirlerinde Reforma Do ru

Dr. Ülkü Arıkbo a
BB Gelirler Müdür Yardımcısı



Birlik 2008/1 61

belediye sınırları içindeki vergi gelirle-
rinden aldıkları paylar ile ller Bankası
aracılı ıyla genel bütçe vergi gelirlerin-
den aldıkları paylar kaldırılarak, genel 
bütçe vergi gelirlerinden büyük ehir
belediyeleri için tek bir pay ayrılması
esası benimsenmi tir. Tasarıya göre, 
genel bütçe vergi gelirlerinden il özel 
idareleri için yüzde 1,15, belediyeler 
için yüzde 3,20, büyük ehir belediyele-
ri için yüzde 5, büyük ehir belediyeleri 
sınırları içindeki ilçe belediyeleri için 
yüzde 1,65 oranında pay ayrılacaktır.

Payların da ıtımı konusunda ise her 
bir yönetim türü için farklı bir da ıtım
mekanizması söz konusudur. Büyük e-
hir belediyeleri için yapılacak da ıtımda
büyük ehir belediyelerinin nüfusa göre 
üç gruba ayrılması, büyük ehir belediye 
sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe be-
lediyelerine ise yalnızca nüfus esasına
göre da ıtım yapılması öngörülmü tür.
l özel idareleri için, nüfusun yanı sıra;

illerin yüzölçümü, kırsal alan nüfusu, 
geli mi lik endeksi; belediyeler için ise, 
geli mi lik endeksi ve performans so-
nuçlarının da yer aldı ı bir formül uy-
gulanması benimsenmi tir. Dolayısıyla,
bu transfer sisteminin mevcut sisteme 
göre yerel yönetim birimleri arasındaki
yatay e itli i (görev-gelir dengesi ara-
sındaki farkın e itlenmesi) sa lama he-
defini daha fazla gözetti i söylenebilir. 
Ancak, sistem henüz test edilemedi i
için mevcut kriterlerin bu e itli i ne öl-
çüde sa layabilece i, ba arılı bir ekilde
uygulanıp uygulanamayaca ı cevapla-
nacak sorular arasındadır.

Sonuç olarak “ l Özel daresi ve Be-
lediye Gelirleri Kanun Tasarısı” mevcut 
gelir yasalarının güncellenip bir çatı al-
tında birle tirilmesi, yerel yönetimlerin 
etkin bir gelir yapısına kavu turulması,
yeni bir transfer mekanizmasının geti-
rilerek yerel yönetimlerin gelir artı ının
ve yerel yönetim birimleri arasındaki
yatay e itli in sa lanması açılarından
önemli bir adım olarak kabul edilebilir. 
Ancak, bu tasarıda da yerel yönetim-
lerin mali özerkliklerinin artırılması
konusunda çok fazla düzenlemeye yer 
verilmedi i dikkat çekmektedir.

güncelli ini yitiren bazı harçlar kaldırılarak (Tellallık Harcı, Ölçü 
ve Tartı Aletleri Muayene Harcı vs.), maktu harç tarifelerinin her 
yıl yeniden de erleme oranında artırılması sa lanmı tır. Ancak, 
mevcut sistemde oldu u gibi, tasarıda da yerel yönetimlerin vergi 
ve harçların oranlarını belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

Öz gelir kaynakları açısından incelenmesi gereken bir ba ka
husus, büyük ehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki yetki 
payla ımıdır. Tasarının kurguladı ı sistemde, öz vergi gelirlerini 
toplama konusunda büyük ehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri 
arasındaki yetki payla ımında “yetkili idare” ilkesinden çok, “pay-
la ıma dayalı bir sistem”in öngörüldü ü anla ılmaktadır. Mevcut 
durumda vergi tahsilatı konusunda genel olarak “yetkili idare il-
kesi” kabul edilmi , yalnızca Çevre Temizlik Vergisi ve E lence
Vergisi’nin ilçe belediyeleri ile büyük ehir belediyeleri arasında
payla ımı öngörülmü tür. Ancak,  tasarı ile tamamen payla ıma
dayalı bir sistemin getirilmeye çalı ıldı ı görülmektedir. Tasarı-
ya göre, büyük ehir belediyeleri yalnızca E lence Vergisi tahsila-
tı konusunda (kendi alanında ) yetkili iken, di er bütün belediye 
vergileri ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilecek ve bu vergiler-
den kanunda öngörülen oranlarda büyük ehir belediyelerine pay 
ayrılacaktır. Böyle bir sistemin (özellikle büyük ehir belediyele-
rine aktarılacak payın %75’e ula tı ı lan ve Reklam Vergisi’nde) 
ilçe belediyelerinin vergi toplama gayretini olumsuz etkilemesi ve 
vergi toplama maliyetine yüklenen bu verginin belirli bir oranını
ba ka bir idareye aktarmak konusunda isteksiz davranması gibi bir 
sakıncası ortaya çıkabilecektir. Bunun yerine, bazı vergilerin ilçe 
belediyelerine, bazı vergilerin büyük ehir belediyelerine bırakıl-
ması, vergi tahsilatında etkinlik ve idareler arası ili kiler açısından
daha olumlu sonuçlar verebilecektir. 

Tasarının getirdi i en büyük yenilik, yerel yönetimlere mer-
kezden yapılan transfer mekanizması alanında ortaya çıkmaktadır.
Tasarı ile genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere pay 
verme sistemi ve da ıtım yöntemi yeniden tasarlanmı tır.  Bu ye-
nilik ile son yasal düzenlemelerle yerel yönetimlerin artan görev 
yükünü bir ölçüde de olsa kar ılayabilecek bir gelir artı ının sa -
lanması ve yerel yönetimler arasındaki gelir e itsizliklerinin gide-
rilmesi hedeflenmi tir.

Tasarının öngördü ü sistemde, genel bütçe vergi gelirleri tah-
silatından yerel yönetimlere pay ayrılırken, mevcut sistemde kap-
sam dı ı tutulan bazı vergiler (Petrol ve Do algaz Ürünlerinden 
Alınan Özel Tüketim Vergisinin tamamı, Motorlu Ta ıtlardan
Alınan Özel Tüketim Vergisinin %28’i, Alkollü ve Gazlı içecek-
lerden Alınan Özel Tüketim Vergisi’nin % 60’ı, Özel leti im
Vergisi) da ıtım havuzunun içine dahil edilerek, havuzun kapsamı
geni letilmi , merkezi yönetim vergi gelirlerinin tamamından pay 
ayrılması esası benimsenmi tir.  Bu de i ikli in, yerel yönetimle-
rin genel bütçe vergi gelirlerinden alacakları payda yakla ık yüzde 
20 oranında artı a neden olaca ı hesaplanmı tır.

Ayrıca, her bir yerel yönetim birimi için, genel bütçe vergi ge-
lirlerinden tek bir pay ayrılması öngörülerek, sistem basitle tiril-
mi tir. Büyük ehir belediyelerinin mevcut durumda büyük ehir
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Caddebostan’da ki
Büyük Müzik Virtüözü

Caddebostan Kültür Merkezi 19 ubat gece-
si Kadıköy Belediyesi’nin de katkılarıyla iki dev 
ismi a ırladı.

Kadıköy Belediyesi Kadıköylüleri sanatla bulu -
turmaya devam ediyor. Operadan tiyatroya dek sa-
natın hemen her dalında amatör ya da profesyonel 
sanatçılara destek veren Kadıköy Belediyesi son ola-
rak iki önemli ismi Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
a ırladı. 30 yılı a kın sanat ya amını ‘Sahnede 30 Yıl’
albümüyle taçlandıran Yıldız brahimova’ya klar-
nette dünya müzi inin en önemli yarı ması BBC 

Radio 3 World Music ödüllü vo Papasov e lik etti. 
Bulgaristan’ın büyük klarnet sanatçı ve brahimova’ya
piyanoda Jivko Petrov, basgitarda Eko Veselin Vese-
linov, davul ve vurmalı çalgılarda Hristo Yotsov ve 
kanunda Tahir Aydo du e lik etti. 

ncesaz’dan Gönül Telini 
Titreten Konser

Nilüfer Belediyesi, 2008 yılının ilk kon-
ser organizasyonunda, ncesaz grubunu Bur-
salı müzikseverlerle bulu turdu. U ur Mumcu 
Sahnesi’nde gerçekle tirilen ve büyük ilgi gören 
konserde ncesaz’a solist olarak Bursalı sanatçı
Güzin De i mez e lik etti.

1997 yılında Murat Aydemir, Derya Türkan ve 
Cengiz Onural tarafından kurulan ve ardından bas-
gitarda Akın Aral’ın da katılmasıyla olu umunu ta-
mamlayan ncesaz grubu, Bursa’da verdi i ilk kon-
serde büyük be eni topladı. Çıkardı ı 4 albümün 
yanı sıra, kinci Bahar gibi televizyon dizileri için 
besteledikleri müziklerle de adını geni  kitlelere du-

yuran grup, gönül telini titreten müzikleri ve Güzin 
De i mez’in yorumladı ı arkılarıyla ayakta alkı lan-
dı. ‘Eski Nisan’, ‘Eylül arkıları’, ‘ stanbul’a Dair’, 
‘Mazi Kalbimde’ adlı albümlerinde yer alan kendi ça-
lı malarının yanı sıra, yüz yıl öncesinin arkılarını da 
yorumlayan gruba, konser sonunda Nilüfer Belediye 
Ba kan Vekili Fahri Co kun çiçek vererek te ekkür
etti.

Ke an Belediyesi Kitap Günleri 25 Ocak’ta 
ba ladı. Açılı a katılan genç ku a ın büyük ilgiy-
le takip etti i yazar Cezmi Ersöz, imza gününün 
yanında okurları için iir dinletisi düzenledi.

Ke an Belediyesi tarafından ehitlik Parkı’nda
gerçekle tirilen Kitap Günleri 25 Ocak günü kapıla-
rını kitapseverlere açtı. Gerçekle tirilen açılı ta yazar 

Cezmi Ersöz hem kitapla-
rını imzaladı hem de iir
dinletisi düzenledi. Tüm 
bölge halkı için ücretsiz 
olan Kitap Günleri çer-
çevesinde kitapseverlere 
yüzde 20 ile yüzde 30 ara-
sında indirim sa landı.

ki dev sanatçı Kadıköylülere müzik ziyafeti verdi.

Ke an’da Kitap Günleri
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Eminönü Belediyesi’nden 
tüm stanbul’a Ücretsiz 
Kültür Gezileri

Eminönü Belediyesi’nin 22 Ocak’ta ücretsiz 
sunmaya ba ladı ı kültür gezileri tüm hızıyla
sürüyor.

stanbul dünyanın en önemli kültür merkezlerin-
den biri. Her yıl yüzbinlerce turist elde haritalar karı
karı  bu büyülü ehri ke federken bırakın stanbul
dı ında ya ayan insanları, stanbul’da ya ayan ancak 
Bo aziçi’ni bile gör(e)meyen binlerce insan bulunu-
yor. UN CEF tarafından açıklanan Kültürel miras-
lar arasında bulunan ve 2010 yılında Avrupa Kültür 
Ba kentli i yapmaya hazırlanan stanbul’un kültürel 
de erlerini, Eminönü Belediyesi, tüm vatanda lara

ücretsiz olarak gezdirmek amacıyla harekete geçti. 
Eminönü Belediyesi Aile Merkezi tarafından Emi-
nönü ve stanbul’daki tarihi mekânlara düzenlenen 
geziler Ocak ayından sonra ubat ve Mart ayları bo-
yunca da sürecek. Tüm vatanda ların ücretsiz olarak 
katıldı ı geziler, saat 10.00’da belirtilen toplanma ye-
rinden ba layarak saat 16.00’a kadar sürüyor. 

Balıkesir’de iir
ve Edebiyat Dolu 
Günler

Ünlü edebiyatçı ve air Hilmi Ya-
vuz seri halinde düzenlenecek üç kon-
feransla, Balıkesirliler ile iir ve edebi-
yat üzerine konu acak.

Özellikle üniversite ö rencilerinin ve 
edebiyat meraklılarının yakından tanıdı ı
Hilmi Yavuz, birçok üniversitede Türk i-
iri üzerine verdi i derslerle de adından sık-
ça söz ettiren bir edebiyatçı. Halen Zaman 
gazetesinde kültür yazıları yazan ve Bilkent 
Üniversitesi’nde ö retim görevlisi olarak 
çalı maya devam eden Yavuz 1, 15, 29 Mart 
tarihlerinde Balıkesirlilerle iir ve edebiyat 
üzerine konu acak.

Mevlana Adapazarı’nda
Anıldı

Mevlana do umunun 800. yılında, Adapazarı
Büyük ehir Belediyesi ve Gökku a ı Derne i’nin
düzenledi i etkinlikle anıldı.

Gerçekle tirilen etkinlikte tasavvuf müzi inin
güçlü ismi Erkan Mutlu konser verirken, Marmara 
Türk Müzik Toplulu u sema gösterisi sundu. Prog-
ramda ünlü Türk dü ünürünün hayatından kesitler 
okundu. Ho görü ve sevgi mesajlarının verildi i ge-
cede kısa bir konu ma yapan Adapazarı Büyük ehir
Belediye Ba kanı Aziz Duran,  “Bizleri bu anlamlı
gecede bir araya getiren Mevlana’nın asırları a an
sevgi mesajıdır.  Ne olursan ol yine de gel yüz kere 

tövbeni bozsan da yine gel’ diyerek, gönlünü bütün 
dünya insanlı ına açan Mevlana’nın karde lik felse-
fesinde kendimizi birle tirdik” dedi. Sesini tasavvuf 
müzi i ile duyuran Erkan Mutlu da gecede birbirin-
den güzel ilahiler söyledi. Etkinlikte Marmara Türk 
Müzi i Toplulu u da sema gösterisi sundu. 

4 MART SALI EHSUVAR BEY
SARAÇ SHAK

M N ATÜRK
TOPKAPI SARAYI

KADIRGA KÜLTÜR 
MERKEZ

5 MART 
ÇAR AMBA K.AYASOFYA M N ATÜRK

TOPKAPI SARAYI
KADIRGA KÜLTÜR 

MERKEZ

6 MART 
PER EMBE SULTANAHMET M N ATÜRK

TOPKAPI SARAYI
MARMARA ÜNV.
REKTÖRLÜ Ü

11 MART 
SALI

EM N S NAN
B NB RD REK

M N ATÜRK
TOPKAPI SARAYI

KADIRGA KÜLTÜR 
MERKEZ

12 MART 
ÇAR AMBA CANKURTARAN M N ATÜRK

TOPKAPI SARAYI
EROL TA

KÜLTÜR MERKEZ

13 MART 
PER EMBE

SÜLEYMAN YE
KÜÇÜKPAZAR

M N ATÜRK
TOPKAPI SARAYI VEFA BOZACISI
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Gölcüklü Hanımlardan
‘Bir Yastıkta Kocatan’ 
Sergi

Gölcük Belediyesi ve Hanım Moda Evi’nin 
i birli iyle gerçekle tirilen Gelinlik ve Aksesu-
arları kursunun sona ermesinin ardından kurs 
boyunca yapılan çalı malar Gölcük Belediyesi 
Kültür Sanat Merkezi’nde açılan sergiyle vatan-
da ların be enisine sunuldu.

2007 Haziran ayında ba layan kurslar hazırlanan
programlar dahilinde gerçekle tirilerek ilçede bir ilke 
imza atılmı  oldu. Gölcük Belediye Ba kanı Meh-
met Ellibe  açılı ta bir konu ma yaparak: “Gölcük 
Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekle tirmi
olmamız da bize ayrı bir onur ve gurur ya atmakta.
Ev hanımları ve genç kızlarımız için kaçırılmayacak
bir fırsat olan bu projemiz sayesinde ev hanımları ve 
genç kızlarımız hem meslek ö rendiler hem de bu 
ö rendiklerini kursların sonunda evlerinde uygula-
yarak ticarete ba lamı  olacaklar.” dedi. 

Ba kan Ellibe  kurs ö retmenleri Zeynep Tan-
tao lu, Demet Mert, Kadriye Akdo an ve Defne 
Yılmaz’ı da kutlayarak bu güzel hizmetin ilçeye ka-
zandırılmı  olmasından dolayı tebriklerini sundu. 
Gölcük Belediyesi ve Hanım Moda Evi’nin ortakla a
ücretsiz düzenledi i kursta kursiyerler gelin çiçe i,
duvak, ni anlık ve gelinlik yapımı gibi e itimler ala-
rak i  hayatına farklı bir ba langıç yapmı  odular. 

KO-MEK kursiyerlerinden 
resim sergisi 

Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Meslek E itim
Kursları’nda (KO-MEK) resim e itimi gören 
kursiyerler yaptıkları kara kalem çalı malarını
Osman Hamdi Bey Müzesi’nde sergiledi. 

KO-MEK’te resim e itimi gören kursiyerlerin 
yaptıkları kara kalem çalı maları ilgi gördü. Yakla-
ık 200 eserin yer aldı ı sergi Osman Hamdi Bey 

Müzesi’nde sergilendi. Bir ay boyunca açık kalan ser-
gide resimlere tam not verilirken kursiyerlere e itim
veren usta ressamlar Nalan Kumralı ve Elif engül
sergide 70 kursiyerin eserinin bulundu unu belirt-
tiler.

Ba kan Mehmet Ellibe  sergi öncesinde moda evinde 
çalı malarını sürdüren hanımları ziyaret etti.

Küresel Isınmaya Kar ı
Sanatla Mücadele

Akademi stanbul tarafından yapılan, küresel 
ısınmayı konu alan kısa film senaryo yarı ma-
sında ödüller sahiblerini buldu.

Akademi stanbul ve Cinemascope Dergi-
si i birli i ile yapılan organizasyon Fransız Kültür 
Merkezi’nde gerçekle tirildi.  Sinema oyuncusu Atil-
la Yi it, Beyo lu Belediye Ba kanı Ahmet Misbah 
Demircan ve çok sayıda davetlinin katılımı ile ger-
çekle tirildi. Onur Bilgetay kampanya film dalında
birincilik ödülüne layık görülürken Raskolnikov ru-
muzuyla yarı maya katılan Bilgetay ödülünü Beyo lu
Belediye Ba kanı Sayın Ahmet Misbah Demircan’ın

elinden aldı. Yarı mada ayrıca irin Soysal ikincili i
ve jüri özel ödülüne ise Perihan Bal Zeyrek Akade-
mi stanbul Yönetim Kurulu Ba kanı Gode Levon 
Balcıo lu ve Cinemascope Genel Yayın Yönetmeni 
Tayfun ahin’in elinden aldı.

Film dalında birincilik ödülüne Onur Bilgetay layık
görüldü.
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Beykoz ile Mülheim An 
Der Ruhr Belediyeleri 
Arasında Kültürel birli i

Beykoz ve Almanya’nın Mülheim An Der 
Ruhr Belediyeleri arasında kültürel ve sosyal en-
tegrasyonu i birli i için karde lik imzası atıldı.

stanbul’un Beykoz ilçesiyle Almanya’nın Mül-
heim An Der Ruhr belediyeleri arasında kültürlera-
rası entegrasyonu ve i birli ini geli tirmek amacıyla
karde  uygulaması ba latıldı. birli i için gerekli im-
zalar Beykoz Belediye Ba kanı Muharrem Ergül ve 
Mülheim An Der Ruhr Belediye Ba kanı Dagmar 
Mühlenfeld arasında stanbul’un tarihi mekanların-
dan Hidiv Kasrında atıldı.

ki yıldan bu yana süren görü melerin ardından
varılan mutabakata göre her iki yörede ya ayan genç 
nüfusun kayna ması ve kültürlerarası bütünle me
amaçlanıyor. Karde ehir projesi; kar ılıklı gençlik 
kültürü projelerinin, bilgi alı veri inin ve ö renci
de i -toku unun desteklenmesi, ortak spor etkin-
likleri, sporcuların de i -toku u, fuarlar, toplantılar,
hem erilerin bulu ması gibi etkinliklerin düzenlen-
mesi, iki yöredeki kültürel, tarihi ve turistik kuru-

lu ların tanıtılması, eski eserlerin korunması alanın
i birli i konularını içeriyor.

mza töreninde konu an Beykoz Belediye Ba kanı
Ergül dünya artık küresel bir köye benzedi derken bu 
noktada en büyük sıkıntının bütünle me oldu unu
söyledi. Tüm dünyada sıkıntı yaratan terör sorunun 
bütünle me ve kültürel i birli i ile giderilebilece ine
dikkat çeken Ergül bu amaçla sosyal ve kültürel i -
birli i için her türlü deste e hazır olduklarını belirtti. 
Konuk belediye ba kanı Dagmar ise kentlerin artık
çok uluslu bir yapıya kavu tu una de inirken barı
ve i birli ini sa layarak ya ama kültürüne katkıda bu-
labileceklerini söyledi.  Konuk heyet imza töreninin 
ardından Beykoz’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Yıldırımlı Çocuklara 
Büyük Alkı

Yıldırım Belediyesi YIL-MEK kursiyerleri-
nin Barı  Manço Kültür Merkezi’nde düzenledi-
i kültür sanat etkinli i büyük ilgi gördü. Çe itli

bran larda e itim gören kursiyerler düzenledikle-
ri etkinlikte müzik, iir dinletisi, tiyatro ve halk 
oyunları gösterisi yaptı.

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Halk E itim Mer-
kezi i birli i ile ba latılan ücretsiz meslek edindirme 
kursları 7’den 70’e herkesin ilgisini çekti. imdi-
ye dek binlerce Yıldırımlıya meslek edindi i kursta 
e itim gören ö rencilerin düzenledi i kültür sanat 
etkinli inde 8-12 ya ları arasında çocukların tiyatro, 
halk oyunları ve müzik dinletisi izleyenlerin be e-
nisini topladı. Özellikle Yıldırım MKB Kız Meslek 
Lisesi 3. sınıf ö rencisi Müge Bakacak’ın “Sol Yanım
Acıyor Anne” isimli iiri dinleyenlere duygu yük-
lü anlar ya atırken Belediye Ba kanı Özgen Keskin 

de ba ta Bakacak olmak üzere tüm ö rencileri teb-
rik etti. Keskin yaptı ı kısa konu mada: “YIL-MEK 
birçok vatanda ımıza meslek edindirmenin yanı sıra
gelece imizin teminatı çocuklarımızın da bo  vakitle-
rini do ru de erlendirebilecekleri bir yer oldu. Bu i e
gönül vermi  hocalarımıza ve çocuklarını te vik eden 
velilerimize bu vesileyle te ekkür ediyorum”  dedi.

Beykoz ile Mülheim An Der Ruhr’u karde  belediye 
yapan imzaları iki belediye ba kanı attı.
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Tarihin Dönüm 
Noktalarında Bir Mimar

Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
önemli mimarlarından Kemaleddin Bey’in çalı -
malarının yer aldı ı “Mimar Kemaleddin: Ta-
rihin Dönüm Noktalarında Bir Mimar” sergisi, 
Taksim Sanat Galerisi’nde stanbul Büyük ehir
Belediye Ba kanı Kadir Topba  tarafından tö-
renle açıldı.

Kendisi de mimar olan Ba kan Topba  açılı ta yap-
tı ı konu mada ça da  mimariyi en iyi yorumlayan 
ilk meslekta larından biri olan Mimar Kemaleddin’in 
bu sergiyle kendi dönemini bugüne ta ıdı ını söyle-
di. Mimarlı ın bir çırak-usta ili kisi oldu unu vur-
gulayan Topba , “Öncüleriniz, ustalarınız varsa iyi 
mimarlar yeti tirme imkanına sahip olursunuz; yok-
sa sadece literatürde kalan de erler veya doküman-
larla bu meslek icra edilemez. Mimar Kemaleddin 
de kendi döneminde özellikle Avrupa ba ta olmak 
üzere dünyadaki hareketleri takip ederek güzel mi-
mari eserleri bize bırakan önemli bir insan. Bugün 
onun eserlerini, çalı malarını 80 yıl sonra anan ve an-
latan insanlar olması bizim için mutluluk vesilesidir. 
Bu çalı ma, mimarlar ve mimarlık ö rencileri için 
önemli ufuklar açacaktır” eklinde konu tu.

Küratörlü ü Prof. Dr. Afife Batur tarafından
yapılan sergi 24 Ocak tarihine dek ziyarete açık kal-

dı. Sergiyle ilgili bilgi veren Batur, 
1870–1927 yılları arasında ya ayan ve 
önemli eserlere imza atan Kemaled-
din Bey’in aralarında Mahmut ev-
ket Pa a Türbesi, Ankara kinci Vakıf
Apartmanı, Edirne Karaa aç Gar bi-
nasının çatı yapısının da bulundu u
çe itli maketlere de yer verdiklerini 
söyledi. Eski Türk üslubunu yeni 
gereksinimleri kar ılayıcı biçimde 
uygulama çabalarıyla yeni bir çı ır
açan Mimar Kemaleddin’in ba lıca
eserleri arasında; stanbul 2. 3. ve 
4. Vakıf Hanları, imdi üniversite kütüphanesi olan 
Medreset-ül-Kuzzat, Abide-i Hürriyet Tepesi’ndeki 
“ ehitler Anıtı”, Bostancı, Bebek, Bakırköy Camileri, 
Çamlıca Kız Lisesi binası, Laleli’deki sıra apartman-
lar, Ayazma Mektebi, Mahmut evket Pa a, Cevat 
Pa a, Ali Rıza Pa a Türbeleride var. 

Mehmet Akif Ersoy 
Unutulmadı

stiklal Mar ı’nın büyük airi Mehmet Akif 
Ersoy, ölümünün 71. yıldönümünde törenlerle 
anıldı.

Geni  bir katılımla yapılan Edirnekapı
Mezarlı ı’ndaki ilk tören, saygı duru u ve stiklal
Mar ı’nın okunması ile ba ladı. Konu maların ardın-
dan iirler okundu. Eyüp Belediyesi Kültür ve Sosyal 

ler Müdürü rfan Çalı an, Mehmet Aktif Ersoy’un 
stiklal Mar ı’na “Korkma” diyerek ba ladı ını be-

lirterek airin bir ümit adamı oldu unu vurguladı.
stiklal Mar ı’nın bir milletin mutabakat metni ol-

du unu belirten Çalı an, gençlerin stiklal Mar ı’nı
gerekti i gibi anlamasını, özümsemesini istedi. Bele-
diye Ba kanı Ahmet Genç ise Mehmet Akif Ersoy’un 
air, fikir adamı olmasının yanında vatansever bir in-

san oldu unu ifade ederek “Mehmet Akif vefatından
sonra da ya amaya devam eden, fikirleriyle, ahsiyeti
ile bizi etkileyen bir ahsiyettir. Büyük air olmakla 
birlikte fikirleri ve imanı olan Mehmet Akif, bunu 
ifade etmekten de çekinmeyen, ya ayan bir ahsiyet-
tir, millet olarak Mehmet Akif’in mirasına ve anısına
sahip çıkmalıyız” dedi.

Mehmet Akif Ersoy ölümünün 71. yıl dönümünde 
Edirnekapı mezarlı ı’nda törenlerle anıldı.
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Rumeli Dramının Belge-
seli: Sürgün ve Ölüm

Zeytinburnu Belediyesi Osmanlı’nın du-
raklama döneminden itibaren Balkanlar’dan, 
Kırım’dan, Çin ve Do u Türkmenistan’dan göçe 
zorlanan Türklerin yol açtı ı trajedileri “Bir Göç 
Hikayesi” alt ba lıklı “Sürgün ve Ölüm” belge-
sine dönü türdü.

Müslüman Türklerin sürgünle ya adı ı acıları an-
latan belgeselin yönetmen koltu unda “Son Kale Ça-
nakkale” adlı yapıma da imza atan Ahmet Okur vardı.
Yapımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından üstlenilen 
belgeselin senaryosu Cemil Yavuz’a müzikleri ise 
Ali Otyam’a ait. Yüzyıllardır ya adıkları topraklardan 
sürülen insanların acılarla dolu göçünün belgeler ve 
tanıklarla aktarıldı ı belgesel, 3 yılda, yakla ık 130 
ki ilik ekibin çalı masıyla çekildi. Her bölümünde 
farklı bir co rafyadaki göçün ele alındı ı belgesel için 
Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Sırbis-
tan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Romanya, Ukrayna, 
Kırım, Avusturya, Moldova ve Macaristan’da 114 
bin kilometre yol kat edildi. 13 ülke, 53 ehir ve 169 
köyde çekimler gerçekle tirildi. Göçü ya ayan 350 
ki iyle röportaj yapılan çekimlerde, foto raf ve belge 
ara tırmalarda çe itli ülkelerden temin edilen toplam 
9 bin adet foto raf, belgeselde kullanılmak üzere se-
çildi. Canlandırmaların da yapıldı ı çekimlerde 780 
figüranla çalı ıldı, bin kostüm diktirildi, 2 bin adet 
aksesuar hazırlandı. Her bölümü 60 dakikadan olu-
an belgesel için yakla ık 500 saatlik çekim gerçek-

le tirildi.

90 dakikalık özetinin sunuldu u toplam do-
kuz bölümden olu an belgeselin galasına Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertu rul Günay, AK Parti stanbul
Milletvekili Hüseyin Kansu, Zeytinburnu Belediye 
Ba kanı Murat Aydın ile birlikte çok sayıda davetli 
katıldı. Belgeselin anlatıcılı ını da üstlenen Bedirhan 
Gökçe’nin sundu u gecede kısa bir konu ma yapan 
Bakan Günay “acıları bile olsa ba kasına kıymamı  bir 
milletin evladı olmaktan gurur duydu unu söyledi ve 
bir daha kimsenin bu acıları ya amamasını temenni 
etti.

Ara Güler Foto raflarıyla
Bursa’da

Türkiye’nin dünyaca ünlü foto raf sanatçısı
Ara Güler, 4-15 ubat tarihleri arasında, foto -
raflarıyla, Bursa’ya konuk oldu.

Çekti i foto raflarla sadece yurtiçinde de il, aynı
zamanda yurtdı ında da önemli pek çok projeye 
imza atan Ara Güler, bu foto raflarıyla Ressam e-
fik Bursalı Sanat Galerisi’ne konuk oldu.  Time-Life, 
Der-Stern gibi dergilerde muhabirlik yapan Güler, 
yurtdı ında da pek çok ilke imza attı. Yüzyılımızın
en önemli ressamlarından Picasso’nun 90. ya  günü 
için yayınlanan Picasso Metamorphose et Unite adlı
kitap için yaptı ı foto-röportaj, sanatçının adını daha 
da duyurmasını sa ladı. Güler’in smet nönü, Wins-

ton Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand 
Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, 
Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas, 
Fikret Mualla için yaptı ı çalı maların ardından son 
olarak 90. ya  günü dolayısıyla Picasso için hazırla-
nan Picasso Metamorphose et Unite adlı kitap için 
yaptı ı foto-röportaj, sanatçının adının unutulmazlar 
arasında girmesini sa ladı.  4-15 ubat tarihleri ara-
sında açık kalacak olan sergide, Ara Güler’in geçmi
ve yakın zamandaki foto raf örnekleri yer aldı.

Tarihten acı dolu kesitler Sürgün ve Ölüm belge-
selinde günı ı ına çıktı.
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Birlik’ten HaberlerBirlik’ten Haberler
MBB, ARCHIMEDES’in 
Üçüncü Toplantısı çin
Venedik'teydi

MBB, stanbul Büyük ehir Belediyesi ile 
Venedik Belediyesi’nin birlikte çalı tı ı MED-
PACT programına yönelik olarak hazırlanan
"ARCHIMEDES" (Kentsel Dönü üm ve Sür-
dürülebilir, Yenilikçi Akdeniz Ekonomik bir-
li i) Projesi kapsamındaki üçüncü toplantı için 
Venedik’e gitti. 

05-08 Aralık 2007 tarihlerinde Venedik’te ger-
çekle tirilen toplantıya BB Strateji Geli tirme Daire 
Ba kanı Köksal Tandıro lu, BB Etüd ve Projeler 
Daire Ba kanı Murat Tuncay, Alan Yönetimi Ba ka-
nı Yüksek Mimar hsan Sarı, BB Tarihi Çevre Ko-
ruma Müdürü Cem Eri ,  AB li kileri Müdürü ve 
Proje Koordinatörü Ya ar Karaca, Proje Teknik eki-
binden Dr. Aras Neftçi, Proje Koordinatör Yardım-
cısı Ravza Kan ile MBB’yi temsilen Genel Sekreter  
Doç. Dr. Recep Bozla an katıldı.

 Projenin ilk yılı ile ilgili finansman raporları ve 
proje aktivite planını komisyona sunan proje ekibi, 
daha sonra Çemberlita -Mahmutpa a–Yenicami
Turizm Güzergahının hazırlanması için olu turulan

Stratejik Planın hatları ile ilgili proje ortakları ile gö-
rü melerde bulundu. Daha sonra Venedik Belediye-
si tarafından projenin devamı için yararlanılabilecek
fonlar hakkında bir sunum yapıldı. Proje Koordi-
natörü Ya ar Karaca bir sonraki yapılacak olan yerel 
çalı ma grubu için bütçe ayrılması talebinde bulun-
du. Ayrıca Venedik’te restorasyonu devam eden bir 
binanın incelenmesi ile heyetlerin katıldı ı çalı ma
toplantısı tamamlandı.

Venedik Belediyesi projenin mükemmel yürü-
dü ünü ve aynı zamanda aynı proje formatları ile 
tekrar Büyük ehir Belediyesince ortak ARCHIME-
DES 2 Projesi için öneride bulundular. Büyük ehir
Belediyesi Proje Ekibi ise önerilen proje teklifinin 
de erlendirilece ini beyan etti.

MBB, AB Bölgeler 
Komitesi’nin Türkiye 
Çalı ma Grubu’na Katıldı

AB Bölgeler Komitesi binasında yapılan top-
lantıda Türkiye’nin üyelik sürecindeki geli me-
leri masaya yatırıldı.

Marmara Bo azları ve Belediyeler Birli i
(MBB) heyeti, AB kurumlarıyla bir dizi temaslar-
da bulunmak üzere 6 ve 7 Aralık 2007 tarihlerinde 
Belçika’daydı. MBB Ba kan Vekili ve Zeytinburnu 
Belediye Ba kanı Murat Aydın, MBB Meclisi AB’ye 
Uyum ve Uluslararası li kiler Komisyonu Ba -
kanı ve Hayrabolu Belediye Ba kanı ener Çelika-
yar ile AB ve Uluslararası li kiler Ofisi Sorumlusu 
Murat Daoudov’dan olu an MBB heyeti temasla-
rının ilk gününde Avrupa Birli i sürecinde, AB ve 
Türkiye’deki yerel ve bölgesel yönetimler arasındaki
diyalo u geli tirmek amacıyla kurulan AB Bölgeler 
Komitesi Türkiye Çalı ma Grubu’nun toplantısına

katıldı. Sadece yerel yönetimler arası de il kurum-
lar arası i birli ini geli tirmek için de çaba harcadık-
larını dile getiren Türkiye Çalı ma Grubu Ba kanı
Karl-Heinz Klär, bunun Türkiye’nin Avrupa Birli i
üyeli ine hazırlık çalı malarına da büyük katkı sa la-
yaca ını ifade etti. 

Toplantıya MBB heyetinin yanı sıra Türkiye’deki 
belediyeleri temsilen, Büyükçekmece Belediye Ba -
kanı ve MBB Encümeni üyesi Dr. Hasan Akgün, 



Birlik 2008/1 69

Denizli Belediye Ba kanı Nihat Zeybekçi, Bolva-
din (Afyon) Belediye Ba kanı Dr. Ahmet Helvacı,
Bostaniçi (Van) Belediye Ba kanı Gülcihan im ek
katıldılar. Belediye ba kanlarının yanı sıra Batman 
Valisi Dr. Recep Kızılcık, Tokat Valisi Recai Akyel ve 
Mardin Valisi Mehmet Kılıçlar da toplantıya i tirak
ettiler.

Türkiye heyeti adına ilk konu mayı yapan MBB 
heyet ba kanı Murat Aydın, Marmara ve Bo azla-
rı Belediyeler Birli inin çalı ma alanının önemli ve 
özgün bir bölgeyi kapsadı ını, bölgemizdeki bele-
diyeler tarafından birçok yeni uygulamanın burada 
ba latılıp geli ti ini belirti. Murat Aydın, “MBB, 
Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin 
geli mesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırıl-
ması, ortak sorunlara i birli i içinde çözüm bulun-
ması gibi birçok alanda öncülük etmi tir. imdi ise, 
AB müktesebatının önemli bölümünü yerine getiren 
yerel yönetimler, Türkiye’nin üyelik sürecinde kilit 
rol oynamalı ve MBB yine bu alanda da öncü rol üst-
lenmelidir.” dedi. 

Di er konu macılar da Türkiye’nin AB sürecin-
de yerelde ya adı ı çe itli sorunları dile getirdiler. 
Büyükçekmece Belediye Ba kanı Dr. Hasan Akgün, 
Türkiye’de belediyecilik alanında ya anan geli mele-
re de indi. Son olarak söz alan Hayrabolu Belediye 
Ba kanı ener Çelikayar ise Avrupa’da daha fazla 
effaf, katılımcı ve kent merkezli yönetim anlayı ının

hakim olmaya ba ladı ını ifade etti. 

Toplantı sonunda Türkiye Çalı ma Grubu üyesi 
Bayan LUND (Danimarka), bir sonraki grup top-
lantısına KKTC belediyelerinin de davet edilmesi 
yönünde sözlü öneride bulundu. Bu öneriye destek 
veren MBB heyeti, Kıbrıs Türk belediyelerinin de 
2008’ın baharında stanbul’da yapılacak toplantıya

katılması konusunda gerekli giri imlerde bulunaca-
ını belirtti. 

Toplantı sonrasında Marmara ve Bo azları Bele-
diyeler Birli i heyeti ba kanı Murat Aydın, Bölgeler 
Komitesi Türkiye Çalı ma Grubu Ba kanı Dr. Karl-
Heinz Klär’e MBB adına bir ebru tablosu hediye etti 
ve bir plaket verdi. 

Brüksel’de yo un temaslar
Ziyaretin ikinci gününde di er AB ve üye ülkele-

rin kurumları ile bir dizi temaslarda bulunan heyet, 
AB Komisyonu binasında AB’nin bölgesel politikala-
rından sorumlu yetkililer ile biraraya geldi. 

AB Komisyonu Bölgesel Politikadan Sorumlu 
Üyesi Danuta Hübner’in temsilcisi Themis Christop-
hidou, AB Bölgesel Politika Genel Müdürlü ü’nden
Katılım Öncesi Mali Yardım Programı Direktörü 
Vassiliki Kotsoni, Bölgesel birli i Program Di-
rektörü Moray Gilland ve Bütünle me Politikası ve 
Üyelik Müzakereleri Ünitesi Yöneticisi Angel Cata-
lina Rubianes ile görü en MBB heyeti, Bölgesel -
birli i programları, Yapısal Fonlar, Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu, Katılım Öncesi Mali Yardım Me-
kanizması, Sınırötesi birli i paketleri konusunda 
brifing aldı. Mali fonlar konusunda belediyelerimi-
zin tecrübelerinin ve ya adıkları sıkıntıların dile ge-
tirildi i görü menin sonunda MBB Heyeti Ba kanı
Aydın, AB Komisyonu yetkililerine bir plaket takdim 
etti.

Yerelin haklarını savunan temsilci-

likler…
Estonya Ulusal Yerel Yönetim Birlikleri Brüksel 
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Ofisi’ni ziyaret eden MBB heyetini kar ılayan daimi 
temsilci Ille Allsaar, adaylıktan tam üyeli e geçi  sü-
reci, yerel yönetimler konusundaki tecrübeleri, lobi 
faaliyetleri, Brüksel’de niçin ofis açtıkları, Estonya 
Belediyelerin AB fonlarını nasıl etkili kullandıkları
konusunda bilgi verdi.

Örnek bir model; skoçya Evi 
MBB heyetinin Brüksel temaslarındaki son dura-

ı skoçya Evi oldu. skoçya Bölgesindeki yerel yöne-
timler, üniversiteler, meslek odaları ve di er aktörle-
rin Brüksel’de ortakla a açtıkları bir temsilcilik olan 

skoçya Evi’nde Avrupa Birli i Faaliyetleri Direktörü 
olarak görev yapan Sarah English ile görü tü. Fark-
lı ülke, bölge ve sektörlerin temsilciliklerinin yo un
oldu u Brüksel’de yıllardan beri bir model olu tur-
mu  olan skoç Evi’nin çalı malarıyla ilgili bilgi veren 
English, tüm sektörlerin tek bir çatı altında toplandı-
ı ve AB nezdinde faaliyetlerini koordinasyon içinde 

yürüttüklerini belirterek, Brüksel’de bulunmanın
üyelerine sa ladı ı somut faydaları ve skoç belediye-
lerinin AB Fonlarını nasıl etkin kullanmaya çalı tık-
larını anlattı. Ziyaretin sonunda heyet ba kanı Murat 
Aydın tarafından skoçya Evi AB Faaliyetleri Direk-
törü Sarah English’e Birlik adına bir plaket verildi. 

Güney-Do u Avrupa Yerel Yönetimler Bir-
likleri A ı (NALAS) Meclis Genel Kurul top-
lantısını Romanya’nın ba kenti Bükre ’te yap-
tı. Toplantıya katılan MBB heyeti, Marmara 
Bölgesi’nin önemini ve bölgedeki belediyelerin 
tecrübelerini anlattı.

Marmara ve Bo azları Belediyeler Birli i, bu yıl
üçüncüsü düzenlenen ve ev sahipli ini Romanya 
Yerel Yönetimler Federasyonu’nun yaptı ı Güney-
Do u Avrupa Yerel Yönetimler Birlikleri A ı (NA-
LAS) Meclis Genel Kurul toplantısı için Romanya’ya 
gitti.

14 Aralık 2007 tarihinde Bükre ’teki Romanya 
Parlamento Sarayı’nda yapılan toplantıya Marmara 
ve Bo azları Belediyeler Birli i’ni temsilen Birlik 
Meclisinin AB’ye Uyum ve Uluslararası li kiler Ko-
misyon Ba kan Yardımcısı ve Biga (Çanakkale) Be-
lediye Ba kanı Mehmet Özkan, Genel Sekreter Doç. 
Dr. Recep Bozla an ile AB ve Uluslararası li kiler
Ofisi Sorumlusu Murat Daoudov katıldılar.

Temel hedefi bölgedeki istikrara ve AB uyum sü-
recine katkıda bulunmak üzere yerel yönetimlerin bir 
araya gelmesini sa lamak olan NALAS’ın düzenledi-
i toplantıya, Arnavutluk, Moldova, Bosna-Hersek, 

Kosova, Slovenya, Makedonya, Romanya, Sırbistan,
Karada  ve Bulgaristan’dan gelen yerel yönetim bir-
likleri temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konu ma yapan Biga Belediye 
Ba kanı Mehmet Özkan, bölge olarak Marmara’nın
Türkiye’deki önemini, belediyelerin tecrübelerini ve 
geli mi lik düzeyini anlatarak MBB’nin NALAS’a 
katılması durumunda bu olu umun çok daha güçle-
nece ini ifade etti. 

NALAS fikrinin Avrupa Konseyi’nin stanbul’da
düzenledi i bir toplantıda do mu  oldu undan ha-
reketle, gelecek toplantılardan birinin stanbul’da ya-
pılmasını öneren ba kan Özkan’ın bu teklifi NALAS 
yetkilileri tarafından olumlu kar ılandı.

Toplantıya katılan ve aralarında Avrupa Konseyi 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, sviçre Kal-
kınma ve birli i Ajansı, Alman Teknik birli i Ku-
rumu, Makedonya Açık Toplum Enstitüsü, Avrupa 
Kent ve Bölgeler Konseyi ve srail Yerel Yönetimler 
Birli i gibi kurumların temsilcileri, NALAS’ın daha 
da geli mesi için gerekli her deste in verilmesi kara-
rını aldılar.

2008 yılı içerisinde uluslararası ve AB fonların-
dan yararlanma hedefleri ve yapılacak di er aktivite-
ler konusunda MBB heyetini bilgilendiren NALAS 
Ba kanı Tarzan Miloseviç’e, heyet ba kanı Mehmet 
Özkan’a bir plaket takdim etti. 

Toplantıdan sonra ehir turuna çıkan MBB heyeti, 
Bükre ’teki Atatürk Anıtı ile Azerbaycan Parkı’ndaki
Haydar Aliyev heykelini ziyaret ettiler. 

MBB NALAS Genel Kuruluna Katıldı
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MBB Aralık ayı Encümen Toplantısı 27 
Aralık 2007 tarihinde stanbul Zeytinburnu Be-
lediye Ba kanlı ı toplantı salonunda yapıldı.

MBB Aralık ayı Encümen toplantısına Zeytinbur-
nu Belediye Ba kanı ve MBB Ba kan Vekili Murat 
Aydın, Büyükçekmece Belediye Ba kanı Dr. Hasan 
Akgün, Saraybahçe Belediye Ba kanı H.Vehbi Yeni-
ce, Gümü çay Belediye Ba kanı M.Tamer Ergün ve 
Genel Sekreter Doç. Dr. Recep Bozla an katıldılar.
Ayrıca toplantının bir bölümüne, yapılan çalı malar
hakkında Encümen üyelerine bilgi vermek üzere 
MBB i tirakı Marmara Belde Yapım L.T.D Müdürü 
Ömür Kahraman Aybar ve MBB AB ve Uluslararası
li kiler Ofisi Sorumlusu Murat Daoudov da katıl-

dılar.

2008 yılı mesleki ve teknik e itim programları ile 
yurtiçi ve yurtdı ı tanıtım, teknik inceleme ve temas 
programlarının ele alındı ı MBB Encümen toplantı-
sında Birli in AB ve uluslararası ili kiler alanındaki
faaliyetlerine de geni  yer verildi. 

Toplantıda ayrıca stanbul Büyük ehir
Belediyesi’nin daveti üzerine, 2008 yılının Mart ayı
içerisinde stanbul’da toplanacak olan AB Bölgeler 
Komitesi Türkiye Çalı ma Grubu için gerekli hazır-
lıkların stanbul Büyük ehir Belediyesi ile koordineli 
bir ekilde yapılmasına ve gerekli bilgi ve koordinas-
yon deste inin verilmesine karar verildi. Ayrıca bu 
toplantıya, Kıbrıs Türk Belediyelerinin davet edil-
meleri için gerekli giri imlerde bulunulması karar-
la tırıldı.

Yurtdı ı temas programları ile ilgili di er de er-
lendirmelerin de yapıldı ı toplantıda NALAS 2008 
yılı bahar dönemi Encümen toplantısının stanbul’da
yapılması için davet edilmesine karar verildi. Türk 
milleti ve tarihi açısından ba larının oldu u Balkan 
ülkelerindeki (Bulgaristan, Yunanistan, Makedon-
ya, Kosova, Bosna-Hersek, Sırbistan) yerel yöne-
timler ile kayna manın ve i birli inin geli tirilmesi
amacıyla, 2008 yılının Mayıs ayı içerisinde Birlik 
Encümeni’nce Balkanlar’daki yerel yönetim birim-
lerine yönelik bir dizi temas ve tanıtım ziyaretinin 

gerçekle tirilmesi için gerekli hazırlıkların ba la-
tılmasına, Birlik Encümeni’nin 2008 yılı Mayıs ayı
toplantısının da bu ziyaret esnasında yapılmasına,
ziyaret programına Meclis AB’ye Uyum ve Ulusla-
rarası li kiler Komisyonu’nun bir üyesinin de katıl-
ması da karara ba landı.

Ele alınan bir di er konu da Avrupa Kentler ve 
Bölgeler Konseyi (CEMR) ile yapılan temaslar oldu. 
ki kurulu  arasında i birli inin geli tirilmesi için 

CEMR Ba kanı ve Viyana Belediye Ba kanı Michael 
Häupl’ın Türkiye’ye davet edilmesine ve MBB’nin 
CEMR’a gözlemci statüsü ile katılması için gerekli 
giri imlerde bulunulması ise alınan bir ba ka karar 
oldu.

Encümenin di er önemli kararları da; Paris ve 
Strasbourg’daki uluslararası yerel yönetim kurulu la-
rının (Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 
Avrupa Bölgeler Meclisi, Avrupa Kentler ve Bölgeler 
Konseyi, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetim E itim
Kurulu ları A ı) ile teknik temasın sa lanması için 
Genel Sekreter Doç. Dr. Recep Bozla an ba kanlı-
ında bir teknik heyetin Fransa’ya gönderilmesi, AB 

kurumları ile gerekli irtibat ve i birli inin olu tu-
rulması için, Türkiye Belediyeler Birli i tarafından
Brüksel’de açılacak rtibat Ofisi’nin faaliyete geç-
mesi hususunda Birli imizce gerekli bilgi ve teknik 
deste in sa lanmasına; Nisan ayı içerisinde yapılacak
Birlik Meclisi 2008 yılı Ola an 1. Toplantısı’nda “su 
ve enerji tasarrufu” konulu bir panel düzenlenme-
sine; bir sonraki Encümen toplantısının, Meclis 
htisas Komisyonlarının toplantıları ile birlikte ge-

ni letilmi  olarak, 31 Ocak 2008 Per embe günü 
zmit-Saraybahçe Belediyesi’nde yapılması oldu. 

Encümen toplantısının ardından, Zeytinburnu 
Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi Encümen üyeleri 
tarafından incelendi. Zeytinburnu Belediyesi Ba ka-
nı Murat Aydın, Türkiye’de bir ilk olan bu uygula-
mayı Encümen üyelerine tanıttı. Ayrıca, Tıbbi Bitki-
ler Bahçesi Derne i tarafından hazırlanan Osmanlı
dönemi bitkisel tedavi yöntemlerini anlatan tıp ki-
taplarının Türkçe çevirisi de Encümen üyelerine he-
diye edildi. 

MBB Aralık Ayı Encümen Toplantısı Gerçekle tirildi
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Ocak ayı Encümen toplantısı ile Meclis htisas
Komisyonları Ortak Toplantısı,  Saraybahçe’de 
yapıldı

Marmara ve Bo azları  Belediyeler Birli i
(MBB) Ocak ayı Encümen toplantısı ile Meclis h-
tisas Komisyonları Ortak Toplantısı,  Saraybahçe 
Belediyesi’nin ev sahipli inde zmit’te yapıldı.

Toplantı öncesinde Saraybahçe Belediye Ba kanı
Halil Vehbi Yenice rehberli inde SEKA Park’ı  ge-
zen katılımcılar yapılan çalı maları yakından incele-
me imkanı buldular.

Saraybahçe Belediyesi E itim Salonu’nda düzen-
lenen toplantıya Marmara ve Bo azları Belediyeler 
Birli i temsilcileri ile Kocaeli, Tekirda , Edirne, Sa-
raybahçe, Gümü çay, Osmangazi, Sarıyer, Gemlik, 
Orhangazi, Altınova, Pendik, Osmaneli, Mudanya 
ve Bekirpa a belediyeleri ba kan ve meclis üyeleri 
katıldı.

Yakla ık 3 saat süren toplantılarda Anayasa tasla-
ında yer alan yerel yönetimlerle ilgili maddeler ile 

“ l Özel daresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarı-
sı” hakkında görü  alı veri inde bulunuldu. Birli in
çalı maları hakkında bilgi veren MBB Genel Sekre-
teri Doç. Dr. Recep Bozla an konukseverli inden
dolayı Saraybahçe Belediye Ba kanı Halil Vehbi 
Yenice’ye te ekkür etti.

Saraybahçe Belediye Ba kanı Halil Vehbi Yeni-
ce, bu toplantıya ev sahipli i yapmaktan son derece 
mutlu oldu unu söyleyerek, MBB’nin çok önemli 
bir i levi oldu unu belirtti. 

Marmara Bölgesi’nin Türkiye’nin en önemli böl-
gesi oldu unun altını çizen Kocaeli Büyük ehir Be-
lediye Ba kanı brahim Karaosmano lu, belediyeler 
olarak ortak hareket etmeleri gerekti ini belirterek, 
“Ba ta çevre olmak üzere, ula ım, su, tehlikeli atıklar
gibi birçok sorunu biraraya gelerek çözebiliriz. Bu-
nun için de ortak projeler üretmeliyiz.” dedi. 

Birlik Danı manı Avukat Halil Ünlü eski anaya-
salar ve yeni anayasa tasarısının idare ile ilgili madde-
leri hakkında bilgi verdi.

MBB Ocak Ayı Encümen Toplantısı
Saraybahçe’de Yapıldı

2008 yılının ilk toplantısını zmit’te yapan MBB encümen ve ihtisas komisyon üyeleri, birlikte 
hareket etme kararı aldılar.
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sveç’in stanbul Ba konsolosu Ingmar 
Karlsson, Marmara ve Bo azları Belediyeler 
Birli i’nin AB ve Uluslararası li kiler Ofisi’ni 
ziyaret etti. 

sveçli bir e itim ve proje kurumu olan 3L Ma-
nagement Yöneticisi Sören Bäckman ile birlikte 
MBB’ye ziyaret eden sveç’in stanbul Ba konsolo-
su Ingmar Karlsson’u, AB ve Uluslararası li kiler
Ofisi Yöneticisi Murat Daoudov kar ıladı. Daou-
dov Karlsson’a, MBB’nin yurt dı ındaki yerel yö-
netim kurulu ları ve AB kurumları ile yaptı ı çalı -
malar hakkında bilgi verdi. MBB’nin son dönemde 
AB ekseninde yaptı ı giri imleri takdirle kar ılayan
Karlsson, bu tür giri imleri desteklediklerini ifade 
ederek, “ sveç, AB’ye üye olduktan sonra, yerel yö-
netimlerimiz de benzer sorunlar ya adılar. Ancak 
belediyelerimiz kısa zaman içinde Avrupa finans-
manları konusunda tecrübe edindiler ve çok mesafe 
aldılar.” dedi. 

sveç Ba konsoloslu u’nun deste inde ve 
MBB’nin de katılımıyla yürütülen “Belediyeler ve 
Mahalli dare Birliklerinin AB Mevzuatları Ko-

nusunda Kapasitele-
rinin Geli tirilmesi
Projesi”nin son duru-
mu hakkında bilgi ve-
ren Soren Bäckman, 
bu projeden sonra Bir-
lik ile yeni projeler ge-
li tirmek istediklerini 
anlattı. Türkiye’deki 
di er bölgesel birlik-
lerin de MBB’yi örnek 
almaları gerekti ini
ifade eden Bäckman, 
uluslararası ili kiler ve 
AB projeleri alanında
birlikler arası koordi-
nasyonun sa lanma-
sına yönelik bir çalı -
manın yapılabilece ini
söyledi.

sveç Ba konsoloslu u’ndan
MBB’ye Ziyaret

MBB’ye ziyaret eden 
sveç’in stanbul Ba kon-

solosu Ingmar Karlsson, 
AB ve Uluslararası li ki-
ler Ofisi Yöneticisi Murat 
Daoudov’dan bilgi aldı.

 Marmara ve Bo azları Belediyeler Birli i,
“Performans ve Çalı ma Raporlarının Hazırlan-
ması” konulu e itim semineri programını, 13-14 

ubat tarihleri arasında SK ’nin Aksaray’da 
bulunan binasında gerçekle tirdi.

stanbul Büyük ehir Belediyesi Stratejik Planla-
ma Müdürü Mustafa Kemal ler’in  e itmen ola-
rak yer aldı ı “Performans ve Çalı ma Raporlarının
Hazırlanması” konulu e itim seminerine birinci gün 
246, ikinci gün ise 251 ki i katıldı.

E itim semineri boyunca; farklı belediyelerin 
aynı birimleri arasında gerçekle tirilen uygulama, 
bilgi ve tecrübe aktarımı, belediyeler arasında bir 
köprü olu turulmasını sa ladı. Katılımcılar, Musta-
fa Kemal ler’e sordukları sorularla konu hakkında
ayrıntılı bilgi aldı. Anlatımlı e itimlerin yanında, uy-

gulamalı e itimlerle de desteklenen bu programın,
daha uzun süreli ve daha küçük gruplarla tekrar 
edilmesi ve ilerletilmesi hususunda katılımcılardan
talepler geldi.

MBB’den “Performans ve Çalı ma
Raporlarının Hazırlanması” E itim
Semineri
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MBB üyesi belediyelerin ba kanları, meclis 
üyeleri ve belediye yöneticilerinden olu an Bir-
lik Heyeti, 16-23 ubat 2008 tarihleri arasında,
Sana (Yemen) ve Dubai (Birle ik Arap Emir-
likleri) ehirlerini kapsayan “Teknik nceleme
ve Yurtdı ı Temas” programına katıldı.

MBB inceleme gezisi, 16 ubat tarihinde 
stanbul’dan hareket eden heyetin, 17 ubat gece 

yarısı Yemen’e varı ıyla ba ladı. Heyet üyeleri 17 u-
bat Pazar günü, Sana kentini gezdi ve eski San’a ile 
buradaki Osmanlı eserlerini (Askeri Dikimevi, Ordu 
Kararâghı, Bekiriyye Camii), Sana Türk Mahallesi’ni 
(Bi’rül Azeb) ziyaret ettiler.

Heyet üyeleri aynı gün, Yemen Devlet Bakanı
ve Sana Belediye Ba kanı Prof. Yahya M. Al-Shaibi 
tarafından davet edildikleri ak am yeme ine ka-
tıldılar. Prof. Yahya M. Al-Shaibi heyet üyelerine 
Yemen ve Sana hakkında bilgi vermenin yanı sıra,
onlardan gelen soruları da cevapladı. Görü melerin
sonunda Birlik Heyeti Ba kanı ve Ümraniye Beledi-
ye Ba kanı Hasan Can, Prof. Yahya M. Al-Shaibi’ye 
Türkiye’deki belediyelerin çalı maları ve Birlik hak-
kında bilgi vererek, misafirperverli inden dolayı ay-
rıca te ekkür etti. 

Heyet üyeleri, 18 ubat Pazartesi günü, ba kent
Sana ehri ile Aden liman kenti arasındaki da lık
bölgede bulunan Manaha, Haccara, Beytalamır ve 
Husn Al Haimi adlı tarihi yerle im merkezlerini zi-
yaret ettiler, yerel halkla birlikte olup onların kültü-
rel etkinliklerine katıldılar.

19 ubat günü, Yemen’in Vadi Dahr, Thula, i-
bam, Kevkeban ve Habbaba adlı tarihi yerle im mer-
kezlerini gezen heyet üyeleri, Kevkeban’daki Os-
manlı Mezarlı ını da ( ehitli i) ziyaret etti.

Yemen’deki ziyaretlerini 20 ubat günü tamam-

MBB, Yemen ve Dubai’ye Teknik 
nceleme Gezisi Düzenledi

MBB Heyeti, Yemen Devlet Bakanı ve Sana Belediye Ba kanı Prof. Yahya M. Al-Shaibi ile bira-
raya geldi. 
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layan MBB Heyeti, daha sonra Dubai’ye (Birle ik
Arap Emirli i) hareket etti. 21 ubat Per embe günü 
Dubai kentinde genel bir ehir turu yapan heyet üye-
leri, kentin eski yerle im yerini, yeni proje alanlarını,
Palmiye proje alanını, yapay ada üzerinde yükselen 7 
yıldızlı “Burj el Dubai Oteli”ni ve Dünyanın üçüncü 
büyük konteynır terminali olan Dubai Terminali’ni 

(DP World) ziyaret etti. Terminal yönetim binasın-
da heyet üyelerini kabul eden terminal üst düzey yö-
neticilerinden Abdul Rahim Al- Ha imi, heyet üye-
lerine ngilizce bir brifing verdi. Terminalde 30 bin 
ki inin çalı tı ını, iç yüzeyinin röntgeni ve radyoaktif 
kontrol de dahil olmak üzere günde 100 binden fazla 
konteynırın i lem gördü ünü söyleyen Al-Ha imi,
Türkiye’deki Yarımca dahil olmak üzere, 22 ülkede-
ki 42 terminal ile “network” halinde çalı ıldı ını ve 
yılda 61 bin büyük yük gemisinin yükleme bo altma
i inin, tüm dünya ülkelerindekilere nazaran en kısa
sürede, burada yapıldı ını söyledi. 

Brifingin ardından Heyet Ba kanı ve Ümraniye 
Belediye Ba kanı Hasan Can, heyet adına bir te ek-
kür konu ması yaptı. Terminal içinde bir inceleme 
turuna katılan heyet üyeleri, 22 ubat Cuma günü 
ba kent Abu Dabi’de bir ehir turuna çıktı. Aynı gün 
ö leden sonra Dubai kentine dönen heyet, çölde dü-
zenlenen bir kültür turizmi etkinli inde de yer aldı.
Heyet üyeleri 23 ubat Cumartesi günü yurda dön-
dü.

Dubai Terminali üst düzey yöneticilerinden Abdul Rahim Al- Ha imi MBB Heyetini kabul 
etti ve terminal hakkında bir brifing verdi.
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Enstitüsü, Alman Akademik De i im Servisi (DAAD) ve Avrupa 
Etütleri Türk Üniversiteler Birli i (TUNAECS) tarafından ortak-
la a düzenlendi.

ki gün süreyle, dört farklı ba lıkta oturumların gerçekle tirildi-
i konferansa, Türkiye’nin Avrupa Birli i Nezdinde Daimi Tem-

silcilik görevini sürdüren Büyükelçi Volkan Bozkır ve Almanya 
Ankara Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz’un da aralarında bulundu u
pek çok akademisyen, uzman ve i  dünyası temsilcileri katıldı.

Konferans, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nec-
la Pur’un konu ması ile ba ladı. Necla Pur böylesine önemli 
ve güncel bir konunun, düzenlenen bu konferans ile Marmara 
Üniversitesi’nin ev sahipli inde gerçekle tiriliyor olmasından
duydu u memnuniyeti dile getirdi. 

Sosyal ve kültürel perspektiflerin ele alındı ı birinci gün otu-
rumlarında, Sosyal Perspektifler ba lı ı altında göçmenlerin dil ve 
e itim durumları ele alındı. “Almanya’da ya ayan Türk çocukların
Türkçe anadil e itiminden kaynaklanan problemleri”, “Almanca – 
Türkçe iki dilli e itim ö retim yapan okullarda Almanca ö retimi”

Marmara Üniversitesi bünyesin-
de 17- 18 Ocak tarihlerinde gerçek-
le en “Avrupalı Türk Göçmenler” 
konulu konferansta, göçmenlerin 
sorunları ele alındı ve bu sorunlara 
çözüm yolları arandı.

Marmara Üniversitesi 17 – 18 Ocak 
tarihlerinde “Avrupalı Türk Göçmen-
ler” konulu uluslararası konferansa ev 
sahipli i yaptı. Konferans, Marmara 
Üniversitesi Avrupa Birli i Enstitüsü, 
Hukuk Fakültesi, Atatürk E itim Fa-
kültesi Alman Dili ve E itimi Anabilim 
Dalı, Fen Edebiyat Fakültesi Alman 
Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bremen 
Üniversitesi Jean Monnet Avrupa Hu-
kuku Bölümü, Bremen Türk – Alman 

birli i Enstitüsü, stanbul Goethe 

SempozyumSempozyum

Avrupalı Türk Göçmenlere; 
Siyasal, Kültürel, Sosyal ve Hukuksal Bakı

Nesrin Akka
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man Dili ve Edebiyatı Bölüm Ba kanı
Prof. Dr. Acar Sevim tarafından da son 
de erlendirmeler yapılarak, izleyicile-
rin de katıldı ı soru-cevap bölümüne 
geçildi.

Konferansın ikinci gününün ilk otu-
rumunda olan, “Siyasal Perspektiflerde 
Türkiye – Avrupa Birli i ili kileri” de-
taylı bir ekilde ele alındı. AB’nin 2007 
Türkiye lerleme Raporu’nun de er-
lendirmesi gerçekle tirildi, önümüz-
deki sürecin ili kileri nasıl ekillendi-
rece i, kar ılıklı olarak tartı ıldı. M.Ü. 
Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda 
AB Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. 
Muzaffer Dartan tarafından yönlen-
dirilen oturumda, sırasıyla Almanya 
Ankara Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz 
ve Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Volkan Bozkır
görü lerini açıkça belirtti, kendilerine 
yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Konferansın son oturumu olan 
“Hukuksal Perspektifler” paneline Koç 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tu rul Ansay ba kanlık etti. 
Bu panelde Almanya Konstanz Üni-
versitesi Uluslararası ve Avrupa Birli i
Göçmen ve ltica Hukuku Ara tırma
Merkezi yöneticisi olan Prof. Dr. Kay 
Hailbronner, Bremen Üniversitesi 
Jean Monnet Avrupa Hukuku Bölü-
mü ba kanı Prof. Dr. Hagen Lichten-
berg, stanbul Barosu avukatlarından
Dr. Mehmet Köksal konu macı ola-
rak katıldı. Oturumda “Almanya’daki 
Göçmen Yasaları ve bu yasaların Av-
rupa Hukuku temelindeki yeri” ve 
“Türkiye’de ya ayan Alman vatanda -
larının hukuksal durumları” ele alındı.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı ve aynı zamanda KV ve TU-
NAECS ba kanlı ını da yürüten Prof. 
Dr. Halûk Kabaalio lu da de erlendir-
melerde bulundu.

Oturumların ardından tüm konu -
macılara, konferansın anısına plaketleri 
takdim edildi ve bu konferansın devamı
niteli inde ikinci bir konferansın 2008 
yılı içerisinde Almanya’da gerçekle -
tirilmesi yönünde görü ler ve istekler 
ortaya konuldu.

ve “Almanya’da çok dillilik” konuları tartı ıldı. Sırasıyla Marmara 
Üniversitesi Almanca Dili ve E itimi Anabilim Dalı ö retim üye-
leri Prof. Dr. Cemal Yıldız, Prof. Dr. Feruzan Gündo ar ve Ham-
burg Üniversitesi Uluslararası ve Kültürlerarası E itim Bilimleri 
Enstitüsü ö retim üyesi Prof. Dr. Ursula Neumann görü lerini
ifade etti. Sosyal perspektifleri içeren birinci oturumun ba kanlı-
ını stanbul Goethe Enstitüsü müdür yardımcısı Erika Broschek 

gerçekle tirirken de erlendirmeleri de Marmara Üniversitesi adı-
na Alman Dili ve E itimi Anabilim Dalı Ba kanı Prof. Dr. Güler 
Mungan ve Bremen Türk Alman birli i Enstitüsü Ba kanı Ali 
Eli  yaptı.

E itim ve kültür konularının i lendi i Kültürel Perspektifler 
ba lı ını ta ıyan ikinci oturumda, “Alman edebiyatında Türk im-
gesi”, “Entegrasyon sürecinde dilin önemi” ve “Almanya’daki Türk 
gençlerinde karma dil özellikleri” de erlendirildi. Münih Ludwig 
– Maximilian – Üniveristesi Alman Filolojisi Enstitüsü’nden Prof. 
Dr. Volker Hoffmann, M.Ü Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ö -
retim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Süeda Özbent ve Yrd. Doç. Dr. Yase-
min Balcı bu oturumun konu macıları olarak görü lerini ve tes-
pitlerini belirtti. Oturum, stanbul DAAD Bilgi Merkezi Müdürü 
Susanne Scheiter tarafından yürütüldü. Marmara Üniversitesi Al-
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KitaplıkKitaplık
Belediye Meclis Üyesi El Kitabı
Ülkemizde yerel yönetimlerin gücünün aktif olması hizmet yo un-

lu unu ve kalitesini artıracaktır. Bu çerçevede belediye meclis üyele-
rinin haklarını ve temsil ettikleri gücü kullanmada etkin olmaları ve 
bulundukları yer için katkılı çalı malar yapabilmelerinin sa lanması ve 
buna katkıda bulunabilmek kitabın temel amacıdır. Bu do rultuda ki-
tapta Belediye Meclisi çalı ma yönetmeli i, muhalif konularda görü ler,
5216 sayılı Büyük ehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanu-
nunun bulunmasının yanı sıra Belediye Meclisinin çalı ma ekli; gün-
dem, toplantılar, konu malar, oylamalar, komisyonlar, meclis üyesinin 
tâbi oldu u kanunlar, görü ler, belediye yönetimi gibi konular da yer 
almaktadır.

Murat Can
Nobel Yayın Da ıtım / Temmuz 2007

Kentsel Planlama Kuramları
Gelece e yönelik hedeflere ula mak amacıyla sistemli eylem prog-

ramları hazırlama süreci olarak tanımlanan planlama, “yapısal zorunlu-
luk” dü üncesinin yerini insanın özgür iradesinin alabilece ine, insanla-
rın ya ama müdahale edip ona egemen olabilecekleri anlayı ına dayanır.
Planlama, piyasa mekanizmasının belirsizli ine kar ı yapıcı ve kurucu 
insan bilincinin öne çıkartılmasıdır.

Kent planlaması ise kentsel alanların mekânsal olu um ve örgütlen-
mesinin nasıl olaca ını ve bu olu um ve örgütlenme sürecinde izlenecek 
farklı müdahale biçimlerinin tasarlanmasını içerir. Bu derlemede, orta-
ya çıkı ından ba layarak kent planlamasının tarihsel geli imi, kuramsal 
boyutu vurgulanarak sergilenmeye çalı ılmaktadır.

Melih Ersoy
mge Kitabevi Yayınları / Mart 2007

Eski stanbul’dan Notlar
stanbul’un jeopolitik konumu ve barındırdı ı tarihi ve kültürel mi-

ras onu her zaman için benzersiz kıldı. Bizans’ın ba kenti Osmanlılar
tarafından fethedildi inde ehir harap bir vaziyetteydi. Osmanlılar dört 
bir koldan ehri imar etmeye ba ladılar. Bu sayede stanbul kısa sürede 
bir slam ehri olmayı ba ardı. Dört bir yan camilerle, çe melerle, sebil-
lerle donatıldı. Cumhuriyet döneminde ise bu mirasa gere i gibi sahip 
çıkılmadı. ehirdeki imar ve iskân faaliyetleri eski yapıyı altüst ederken, 
yerine eskisini ikame edebilecek güzellik ve özgünlükte eserler konu-
lamadı. ehir hızla eski kimli inden uzakla tırılıp betonla tırıldı. Eski 
stanbul’dan Notlarda ehrin tarih içerisindeki genel durumunu ele alan 

Semavi Eyice, temelde stanbul’un kaybolan eserlerinin pe ine dü üyor.
Eski foto raflardan yansıyan, artık var olmayan stanbul’a dair iç burkan 
bir tablo ortaya koyuyor.Semavi Eyice

Küre Yayınları / Kasım 2006

Yrd. Doç. Dr. Nail Yılmaz



Birlik 2008/1 79

Kitaplık
ehircilik Çalı maları

Gazi Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümünün 20. yılı anı-
sına çıkarılan bu kitap; ö retim üyeleri ve yardımcılarının hazırlamı
oldukları çalı malardan olu an bir derleme niteli indedir. Kitapta yer 
alan çalı malar yedi bölüm altında toplanmı tır. Bu bölümler; bölge-
sel geli me, planlama, tasarım, mevzuat, ekoloji/çevre, kentsel koruma, 
yenileme, dönü üm ve kentsel altyapı olarak sıralanmaktadır. Kitabın
içeri i; yukarıda sayılan konu ba lıkları altında ehir planlama disipli-
ninde yirmi be  farklı çalı madan olu maktadır. Kitabın, öncelikle ehir
Planlama alanında çalı ma yapan ara tırmacılara, kent yöneticilerine, si-
vil toplum kurulu larına ve özellikle ehir Planlama ö rencilerine bir 
kaynak i levi görece i dü ünülerek “ ehircilik Çalı maları” ba lı ı al-
tında toplanmı tır.

Yazılı Haberle me Tekni i ve 
Alfabetik Steno

Bilgi ça ında haberle me sistemlerinin teknolojiye ba lı olarak yürü-
tülece i, bilgisayar a larıyla haberle menin gerçekle tirilece i dü ünülse
de insan, her zaman kaleme ve kâ ıda ihtiyaç duyacak ya da her zaman 
bilgisayarda yazı malarını sürdürecektir. Yazılı haberle me önemlidir; 
çünkü fikirler yazılı olarak daha kapsamlı ekilde ifade edilebilir. Be e-
nilmeyen bilgiler, iletilmeden önce de i tirilebilir, gereken düzetmeler 
yapılabilir. Bilimin en etkili yönü “yazılı” olmasıdır. Bilimsel çalı ma-
larda yapılan deney, gözlem, tanımlama, do rulama gibi a amalardan
sonra elde edilen bulgular “yazıla tırılır”. Kitapta yazı yazmanın teknik-
lerini anlatılmı  ve örneklerle zenginle tirilmi .

Derleme
Nobel Yayın Da ıtım / 2005

Kitapta stanbul Valili i ile stanbul Büyük ehir Belediyesi’ne afet 
yönetimi konusunda danı manlık yapan meteoroloji ve afet yönetimi 
uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıo lu, küresel ısınma konusundaki bil-
gilerini payla ıyor. Söyle i biçiminde yazılan kitabı, yirmi yıllık a an
gazetecilik hayatında çe itli basın kurulu larında görev yapan, halen 
Hürriyet gazetesinde haber editörü görevini yürüten Serhan Yedig ka-
leme aldı. 99 Sayfada Küresel klim De i ikli i, konuyla ilgili bilinme-
si gerekenlere ı ık tutuyor, iklim de i ikli i konusunda ilk elden bilgi 
sa larken küresel ısınmayı azaltmak için neler yapılması gerekti ini
anlatıyor. Kitap, “Küresel ısınma nedir?”, “Dünya’nın iklimi gerçekten 
de i iyor mu?”, “Küremizi kim ısıttı?”, “Neden küresel iklim de i i-
minin bedelini en çok yoksul ülkeler ödeyecek?”, “Türkiye, küresel 
ısınmadan nasıl etkilenecek?”, “Ki i ve ülke olarak küresel ısınmayı
azaltmak için neler yapabiliriz?” gibi kritik sorulara cevap veriyor. 

99 Sayfada Küresel klim De i imi

Mikdat Kadıo lu

Serhan Yedig
 Bankası / A ustos 2007

Gülbin Göral
Avcıol Basım Yayın / 2007
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Tez RafıTez Rafı

Yüksek Lisans:
ÖZBERK, Yavuz (2007) Belediyelerde 

Stratejik Planlama Süreci, 

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,
Mahalli dareler ve Yerinden Yönetim Bi-
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Dünya’da ya anan geli im, de i im ve yeni 
teknolojilerin etkisiyle birlikte, Türk Kamu 
Yönetimi’nde de i im süreci gündeme gelme-
ye ba lamı tır. Özellikle, küreselle me süreci 
ve Avrupa Birli i (AB) müktesebatıyla birlikte 
bu süreç hız kazanmı tır. Yeni yönetim anla-
yı ı ve yeni geli melerden yerel yönetimler de 
etkilenmi  bu durumla birlikte belediyelerde 
yeni yönetim ve yeni tekniklerin kullanılması
zorunlu bir hal almaya ba lamı tır.

Tezde belediyelerde stratejik yönetim 
üzerinde durulmu tur. Bu çerçevede de stra-
teji kavramı, stratejik yönetim, stratejik plan-
lama, belediyelerin yasal ve kurumsal yapısı
genel olarak anlatılmı  ve belediyelerde stra-
tejik planlama süreci; amacı, yasal dayanakları,
analiz yöntemleri ve tüm detaylarıyla birlikte 
çe itli stratejik plan çalı malarından misyon, 
vizyon, ilkeler, stratejik amaç ve stratejik hedef 
örnekleri gösterilerek anlatılmı tır.

Çalı manın teorik kısmı, olu turulduktan
sonra, stanbul Eminönü Belediyesi’nde bir 
alan ara tırması yapılmı tır. Alan ara tırma-
sı kapsamında, belediye personelinin stratejik 
plan çalı masından ne anladı ı, bu süreci nasıl
de erlendirdi i ve konu hakkındaki dü ünce-
lerini belirlemeye yönelik bir anket çalı ması
yapılmı tır.
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Zenginli e inat yoksulluk sorunu gittikçe daha fazla 
bireylerin ve toplumların gündeminde yer almaktadır.
Sorunun küresel, ülkesel ve yerel boyutu ile tartı ılması-
na paralel olarak farklı ölçeklerde ve birimlerde çok yönlü 
ve çok boyutlu çözüm arayı ları devam etmektedir. Yok-
sulluk sorununun çok farklı ekillerde kar ımıza çıkması
ile yerel yönetimler de de i ik birçok farklı uygulamaya 
sahip olmu tur. Yerel yönetim birimleri, özellikle büyük-
ehir belediyeleri artan kentle me ve kentsel yoksullukla 

birlikte kendi yerellerinde yoksullu a kar ı önemli sosyal 
politika araçlarına sahiptir. Belediyelerin fiili olarak saha-
da yaptıkları ve son on yıldır gittikçe artan sosyal beledi-
yecilik uygulamaları, yeni belediye yasaları ile yasal çerçe-
ve içine dâhil edilmi tir.

Avrupa’da 1945 yıllarında yürürlü e konulan sosyal 
refah belediyecili i uygulamaları, Türkiye’deki belediye-
ler tarafından önce 1973 yıllarında ardından da 1994 son-
rasında sosyal belediyecilik faaliyetleri ile yürütülmü tür.
Yerel yönetimlerin bütçeleri içinde de önemli paya sahip 
sosyal uygulamalar bilimsel çalı malara konu olmamı tır.
Sosyal uygulamalar daha önce merkezi hükümetlerin gö-
rev ve sorumluluk alanlarında görülerek, bu faaliyetlere 
makro pencereden bakılmı , yerel yönetimlerin kendi 
yerellerindeki sosyal uygulama ve uygulamadan kaynak-
lanan sorunlarına çok fazla de inilmemi tir. Tez biraz da 
bu bo lu u doldurmak amacıyla iki farklı belediye olan 
Eminönü ve Be ikta  belediyelerini sosyal belediyecilik 
uygulamaları ile kar ıla tırmaktadır. Bu iki ilçe, farklı
yerel mekân olu umu, sosyo-ekonomik yapıları ile fark-
lı temsillikleri yanında, farklı paradigmaların test edil-
me imkânları amacıyla seçilmi tir.  Sosyal demokrat ve 
muhafazakâr anlayı ların yoksulluk algıları yanında sosyal 
belediyecilik deneyimleri de kar ıla tırmalı olarak tanım-
lanmı tır. Bir tarafta “yoksul ilçe”, di er tarafta “zengin 
ilçe” ayrımında sosyal belediyecilik uygulamalarının nasıl
ayrı tı ı veya benze ti i ortaya konulmaya çalı ılmı tır.
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